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ubane madera  |  arraSatE

Negozio gehienek, guztiak ez esa-
tearren, gaur egun badituzte beze-
roei abantailak edo lehentasunez-
ko tratua eskaintzeko klubak eta 
txartelak. Goiena Komunikazio 
Taldeak ere saritu gura ditu babe-
sa ematen dioten bezero fidelak, 
eta, era berean, euskara bultzatu 
gura du, Debagoieneko euskaraz-
ko komunikazio taldea garen 
neurrian. Bada, helburu bi horie-
kin, Goiena Kluba sortu zuen 
2009an.  

Harrezkero 4.000 debagoiendar 
erakarri ditu klubera Goienak, eta 
familia hori handitzeko kanpaina 

abiarazi dute, urte berria gertu-
gertu dagoela aintzat hartuta. 
"Kontuan izanda 4.000 bazkidek 
baino gehiagok osatzen dugula 
Goiena Kluba, Zatoz gurekin! da 
erabili dugun leloa", adierazi du 
Imanol Elortzak, Goienako publi-
zitate arloko komertzialak. 

Eta kanpaina hasi eta dagoe-
neko lortu ditu bazkide partiku-
lar berriak, baita saltoki kolabo-
ratzaileak zein enpresa berriak 
erakartzea ere.  

Abantaila ugari 
Izan ere, abantailak besterik ez 
du eskaintzen Goiena Klubak,  

batez ere, ekonomikoak, ezin 
egokiagoak krisi bete-betean gau-
den honetan. 

Batetik, Goiena Klubeko baz-
kideei deskontuak egiten dizkie-
te ibarreko establezimendu asko-
tan (zerrenda ondoan ikusgai) 
txartela erakutsiz gero.

Bestetik, Goienak berak eskain-
tzen dituen zerbitzuetan ere des-
kontu esanguratsuak aplikatzen 
dira eskela eta iragarki sailkatue-
tan (ikus bigarren orriko taula).

Hirugarrenik, asteburuak 
emandakoaren eta norberaren 
herriko albisteen berri ematen 
duen asteleheneko Goiena pape-
ra etxeraino eramateaz gainera, 
kioskoan erosita baino merkeago 
eskuratuko du Klubeko bazkideak. 
Eta nahiago balu asteleheneko 
Goiena Internet bitartez jaso,  
formulario bat beteta aldizkaria 
PDF formatuan deskargatzeko 
aukera ere badauka. 

Eta hori guztia gutxi balitz, 
Goienak astero-astero egiten dituen 
zozketetan, Klubeko bazkideek 
bakarrik parte hartu ahal dute: X 
Box bat, telebista bat, spa trata-
menduak, asteburuetako menuak, 
gure ibarrean egiten diren kon-
tzertu esanguratsuenetarako sarre-
rak, ikuskizunetarakoak (zarzue-
la, Lete gogoan…), zinemarakoak, 
liburuak, CDak, dokumentalak, 
puzzleak…

50 euro, urte osorako 
Goiena Klubeko bazkidetzaren 
prezioa da 50 euro urte osorako. 
Eta norberaren beharren edo 
erraztasunen arabera egin daite-
ke bat Klubeko bazkide. Hiru bide 

etxe-Aundi jAtetxeA 2013rako 
enpresa-bazkide egin da Oñatiko jatetxe 
ezagun hori, eta, gainera, ahoa ondo 
gozatzeko abantailak emango dizkie 
Goiena Klubeko bazkide diren bezeroei: 

"%10eko deskontua menu berezian 
(asteburuetakoan) eta kartan; 
pentsatzen dugu beti dagoela ondo 
Goienan egotea", adierazi du Margarita 
Romariz ugazabak. 

goiEna

Arrikrutz-oñAtiko 
kobAk Oñatiko Garapen 
eta Turismo Agentziako 
Ikerne Altube 
zerbitzuburuak esan du 
%10eko deskontua 
egingo diela bazkide 
berriei 2013an 
Arrikrutzeko kobetarako 
sarreretan; horrez gain, 
urtean zehar sarrerak 
zozkatuko ditu Goiena 
Klubeko bazkideen artean. 
"Bertako proiektua gara, 
eta bertako jende askok 
oraindik ez gaitu 
ezagutzen; bertako 
komunikabideetan 
sinesten dugu; elkarlana 
garrantzitsua da.

goiEna

Txartela 
oparitu

Goiena Klubeko txartela 
opari polita izan daiteke 
Gabonetarako, "gainera, 
txartelaren onurak urte 
osoan aprobetxatzekoak 
direnez, oparia jasotzen 
duenaren poza ere 
luzaroagorakoa da", 
dio Elortza 
komertzialak. 

Goiena Klubeko txartela.  |   goiEna

goienako bazkide eta 
euskaltzaleak saritu 
guran, goiena kluba
goiena kluba osatzen duten  
4.000 lagunen familia handitu 
guran, bazkide kanpaina abiarazi du 
goienak; 'zatoz gurekin!' da leloa 

aquarium (Donostia): bi erosi eta bat 
ordaindu.

argia: %25 harpidetzan. 

avia meca gasolindegia (arrasate): 
%2 erregaia erosita;  %2 dendako 
produktuetan. 

begiondo optika (aretxabaleta): 
%15 produktu guztietan. kontsulta doan. 

esko sport kirol denda 
(eskoriatza): zapatila eta arropan, 
%10eko deskontua. 

eureka! Zientzia museoa 
(Donostia):  %10 museo eta 
planetariumeko sarreran, eta astronomia 
jardueretan. 

gahir fisioterapia-osteopatia 
(eskoriatza): %50 lehen kontsultan.

gaes entzumen zentroa (arrasate): 
%10 deskontua. 

guztiz eder edertze zentroa 
(oñati): %5-%10, tratamendu eta 
programetan. 

jaixak (bergara): %10, 20 eurotik 
gorako erosketetan.

Lastai (gasteiz): %5-%10 arteko 
beherapenak.

Lilura edertze institutua (bergara): 
%10-%20 bitarteko beherapenak.

multiopticas (arrasate): %15eko 
beherapenak.

naren fisioterapia zentroa 
(aretxabaleta): %15 zerbitzu 
guztietan.

txuri-urdin izotz jauregia 
(Donostia): deskontu esanguratsuak 
sarreretan. 

*litekeena da edizio hau kaleratzerako, saltoki gehiago ere 
atxikituta egotea.

Beherapena 
duten saltokiak*
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daude: telefonoz deituta, 943 25 
05 05 zenbakira; e postaz, kluba@
goiena.com helbidera mezu bat 
bidalita; edo formulario bat bete-
ta, helbide honetan: goienakluba.
com/bazkide-egiteko.  

Bazkide-txartelak norberaren 
izen-abizenak eta bazkide zenba-
kia jasotzen ditu eta astelehene 
ko Goiena paperarekin batera 
iritsiko da etxera. "Gero, erabil-
tzea erraza da: saltokira edo den-
dara joan, erosketa egin, txarte-
la erakutsi, eta kitto", azaldu du 
Goienako komertzialak.

Txartelaren eskaintzak urte 
naturalean aplikatzen dira, hau 

da, urte berri bat hasten denetik 
amaitzen denera arte. 

bazkideendako opariak 
Gainera, bazkide direnen fideliza-
zioa saritzeko hiru opari eder 
zozketatuko ditu Goienak, aben-
duaren 17an, Magazinea-n, 20:15ean: 
Aisia Deba hotelean bi lagunen-
dako ostatua eta buffet-gosaria (bi 
gau) eta zirkuitu termala (bi bonu); 
bi pertsonarentzako relax gastro-
nomikoa (bi bonu) eta bi lagunen-
dako saria eta relax termala (bi 
bonu). Eta bazkide berrien artean 
Txopebentan asteburuko egonaldia 
zozkatuko dute. 

imprespAl Arte grAfikoAk 
%5eko beherapena egingo die bezeroei 
Bergarako Imprespal inprentak, bertan 
egiten diren lan (fotokopiak, 
koadernatzeak…) edo erosketetan. 

"Propaganda egiteko beste puntu bat 
izango dela pentsatzen dugu, eta Goiena 
Klubeko txartelarekin datozenei 
detailetxo bat eman nahi diegu", esan 
du Benito Cantero ugazabetako batek.  

u.M.

biotikA 
pArAfArmAziA "Oso 
aukera ona da niretzat 
denda moduan; eta uste 
dut jendearendako ere 
aukera ona dela. Horrez 
gainera, bultzatzen 
badugu bertako jendeak 
bertan erostea, ba 
hobeto", adierazi du Espe 
Arriaranek, Arrasateko 
Biotika Parafarmaziako 
ugazabak. Bazkideei 
eskainiko dien deskontua, 
berriz, da %10 Hauschka 
kosmetika etxearen 
makillaje produktuetan: 
"Oso onak dira azalerako, 
oso samurrak", 
azpimarratu du. 

u.M.

Arrikrutz-oñAtiko 
kobAk Oñatiko Garapen 
eta Turismo Agentziako 
Ikerne Altube 
zerbitzuburuak esan du 
%10eko deskontua 
egingo diela bazkide 
berriei 2013an 
Arrikrutzeko kobetarako 
sarreretan; horrez gain, 
urtean zehar sarrerak 
zozkatuko ditu Goiena 
Klubeko bazkideen artean. 
"Bertako proiektua gara, 
eta bertako jende askok 
oraindik ez gaitu 
ezagutzen; bertako 
komunikabideetan 
sinesten dugu; elkarlana 
garrantzitsua da.

goiEna

a s t e a k p r e z i o a      k l u b e k o  k i d e e k

1 22 euro 20 euro

2 32 euro 29 euro

3 38 euro 33 euro

4 43 euro 39 euro
*beza barne

Sailkatuetan 
beherapenak

Egubakoitzeko eta 
asteleheneko Goiena paperean 
eta Goiena.net-en kaleratutako 
iragarki laburretan.

Deskontuak 
eskeletan

Goiena Klubeko bazkide 
direnek beherapen bereziak 
dituzte egubakoitzeko zein 
asteleheneko Goiena paperean 
argitaratzen diren eskeletan. 
Batez beste, 10 eta 20 euro 
arteko deskontua aplikatzen 
zaie kontratatzen duten eskela 
bakoitzeko, izan aldizkari 
bakarrean edo izan bi 
aldizkarietan. 

p r e z i o      
a r r u n t a    

( € )

k l u b e k o 
k i d e e k             

( € )

eskeLa inDibiDuaLak

egubakoitza edo 
astelehena + 'goiena.net'

130 118

egubakoitza + astelehena 
+ 'goiena.net'

175 159

Pertsona bat baino gehiagoko eskeLak

egubakoitza edo 
astelehena + 'goiena.net'

154 139

egubakoitza + astelehena 
+ 'goiena.net'

211 190

*beza barne
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Telleria, 2 • Labegaraieta

Tel.: 943 76 31 52 • Fax: 943 76 70 12

brunett@telefonica.net

bergara - giPuZkOa

Gabon zoriontsuak, guztioi!

Eskaintza

199,90 e

Eskaintza

599,90 e

Eskaintza

699,90 e

Eskaintza

799,90 e

Eskaintza

299,90 e

Eskaintza

399,90 e
Eskaintza

499,90 e

HUSQVARNA 236

HUSQVARNA 346XP HUSQVARNA 365XT HUSQVARNA 372XP XT

HUSQVARNA 240 e TB HUSQVARNA 140 HUSQVARNA 450e

Jarrai
gaitzazu:

Eguaztenean, goiz partean 
egin zituen atxiloketok 
Ertzaintzak, ustezko gaizki-
leak Bergarako San Juan 
auzoko enpresa batetik 
kobrezko piezak harrapatzen 
atzeman zituztenean. Diru-
dienez, ibilgailu bat enpre-
saren barrutira sartzerakoan 
aprobetxatu zuten eurek 
barrura sartzeko, bertan 
zegoen kobrea lapurtzeko 
helburuarekin. Autoan 
kobrezko 25 pieza kargatzea 
lortu zuten. Atxilotuak 23, 
30 eta 37 urteko gizonezkoak 
dira.

hiru atxilotu bergaran, 
enpresa batean 
lapurtzea egotzita

Biharko, zapatua, Arantzazun 
egin dute hitzordua. Bidegin 
elkartearen eskutik, Gabone-
tan dolua zelan bizi azaltzeko 
jardunaldia izango da. 10:30ean 
da hitzordua, Asis Topagu-
nean, eta 15:30eko bisita gida-
tuarekin amaituko da. 

Bestalde, modu duinean 
hiltzeko eskubidearen gaine-
ko hitzaldia antolatu du Goie-
nagusi elkarteak. Kasu horre-
tan, Arrasaten egin dute 
hitzordua, astelehenean, hila-
ren 17an, 18:00etan. 

heriotza duina eta 
dolua berbagai bihar 
eta astelehenean

txOmin madina  |  oñati

Urria ezkero zabalik egon den 
arren, eguen goizean inaugura-
tu zuten ofizialki Oñatiko Eros-
kiren supermerkatu berria, %100 
jasangarria den Europako lehe-
nengo denda. Bertan egon dira 
Eroskiko, Foru Aldundiko eta 
Eusko Jaurlaritzako hainbat 
ordezkari, eta denek ere gorai-
patu egin dute horrelako denda 
bat zabaltzea.

Oñatiko Eroski zentro 
berriak energia kontsumoa %65 
murrizten du eta zero isurikoa 
deritzona da: CO2 isuriak neu-
rri baten murriztu eta gainera-
koak konpentsatzen dituenak, 
hain zuzen ere. BREEAM España 
ziurtagiria lortzen duen lehen 
supermerkatua da, baita ISO 
50001 ziurtagiria lortgzen duen 
Europako lehenengoa ere.

ingurumenarekin 
"harmonia" 
Agustin Markaidek, Eroskiko 
presidenteak, kooperatibek ere-
du jasangarriagoa negozio-ere-
du berrietara zabaltzeko duten 
kezka azpimarratu du: "Oñati-
ko Eroski berriaren "izateko 
arrazoietako bat ingurumena-
rekin harmoniaz jokatzea da". 

Tokiko produktuek duten pre-
sentzia azpimarratu zuen ere.

Iñaki Errazkinek, Foru Aldun-
diko Ingurumen diputatuak era-
kundearen "poza" adierazi zuen, 
energiaren kontsumoan aurreztu 
beharraren kontzientzia zabaltzen 
ari delako. Ekonomia eredu berri 
baten beharra ere azaldu zuen.

Arantza Leturiondok, Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen sailbu-
ruordeak, bestalde, esan zuen 
denetariko organizazioek "egiten 
duten jarduerak ingurumenean 
duen inpaktua minimizatzeko 
ardura bere gain hartu beharko" 
dutela, eta Eroskiren eredua 
jarraitu.

Pilar Zorrilla Merkataritza 
eta Turismo sailburuordeak aspek-
tu ekonomikoari egin zion erre-
ferentzia batez ere, denda berria 
irekitzeak enplegua sortzen due-
la goraipatuz.Leturiondo, Errazkin, Markaide eta Zorrilla zinta mozten.  |   t.M.

Supermerkatuen kontrako 
protesta egin zuten

Inaugurazio ekitaldia egiten zuten bitartean, San 
Martingo asanbladako hainbat kidek 
elkarretaratzea egin zuten supermerkatu kanpoan, 
Supermerkatu ereduari ez lelopean. Salatu zuten 
etekin ekonomiko handiak ateratzeko, 
supermerkatuek gertuko produktuak baztertzen 
dituztela, baita supermerkatu ereduaren 
etorrerarekin denda txikiak gainbeheran daudela 
ere. Gaineratu zuten supermerkatu ereduak 
tamaina txikiko nekazaritza eredu tradizionala 
desagerrarazi duela. Gazte batzuek bilkura egin zuten.  |   txoMin MaDina

eroski guztiz jasangarria inauguratu 
zuten agintariek oñatin eguenean 
Eroskiko, Foru aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariak izan ziren han
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Fagor Etxetresnak Kooperatiba 
Taldeak bi ez ohiko batzar orokor 
egin ditu eguaztenean eta egue-
nean, eta onartu egin du zuzen-
daritzak proposatutako 2013-2016 
Plan Estrategikoa.  

Horren arabera, datozen lau 
urteotan, kooperatibak hazi egin 
nahi du, batetik munduko beste 
enpresa batzuekin aliantzak osa-
tuz eta, bestetik, kooperatiba 
taldea osatzen duten enpresen 
"dimentsionamendua" bultzatuz, 
betiere "pertsonei garrantzia" 
emanez. Helburua da salmentak 
200 milioi eurotan handitzea.

bazkideen ekarpena
Plan estrategiko hau onartzearen 
ondorioetako bat da, "finantza 
plan bat bultzatzea, kanpo balia-
bideak erakartzeko eta barruko 
baliabideak berrindartzeko", 
bereziki, bazkide kooperatibisten 
eskutik. 

Fabian Bilbao Fagor Etxe-
tresnen Taldeko zuzendariak 
azpimarratu du, europar mer-
katu nagusiek bizi duten egoera 
ekonomikoak eragindako haz-
kunderik ezaren aurrean, Arra-
sateko kooperatiba taldeak bere 
parte hartze mailari eutsi egin 
diola, eta baita handitu ere, 
etxetresna elektrikoen alorrean, 
Espainian eta Frantzian. "Gaur 
egungo merkatuan daukagun 
egonkortasunak bultzatzen gai-
tu zabaltzera hazkundean dauden 
herrialdeetara, hala nola, Txi-
nara edo Ekialde Ertaineko 
herrialdeetara, enpresen arteko 
aliantzen bitartez. Horrek lagun-
duko digu produkzio kostuak 
optimizatzen, erosketa batera-
tuak egiten edo produkzioak 
elkartrukatzen" esan du Bil-
baok.

gama altua Asiako merkatuan 
Hark gogora ekarri du, era berean, 
urte hasieran Roban enpresa 
txinatarrekin hitzarmen sinatu 
zutela, De Dietrich gama altuko 
"gure marka Asiako merkatuan 
sartzeko". 

Hauxe izan zen, Bilbaoren 
esanetan, etxetresna elektrikoak 
hazkunde bidean dauden herrial-

deetan komertzializatzeko elkar-
lan estrategikoaren hasiera. 

"dimentsionamendu" prozesua
Hazkunde eta aliantza estrategia 
honek zera ekarriko dio Fagor 
Etxetresnak Taldeari: batetik, 
Fagorrendako ezinbestekoak diren 
Polonia bezalako herrialdeetan 
duen produkzio ahalmena han-
ditzea, eta bestetik, barruko era-
ginkortasuna eta lehiakortasuna 
hobetzera bideratuta dagoen 
"dimentsionamendu prozesua" 
azkartzea. Horretarako, balio 
erantsi handiena duten produk-
tuetan oinarrituko da Fagor Etxe-
tresnak.

Era berean, Fagor Etxetres-
netako zuzendariak gogora eka-
rri du, Plan Estrategiko hau 
taldea osatzen duten pertsonei 
zuzenduta dagoela, bereziki: "Eko-
nomia sozialeko mundu mailako 
korporazio garrantzitsuenaren 
barruan gaude eta gure hazkun-
de ekonomikoa denboran jasan-
garria den lan kooperatiboareki-
ko konpromisoarekin lotuta dago". 
Azkenik, Fagor Etxetresnak apus-
tu egin du "berrikuntza eta irten-
bide teknologikoen garapenaren" 
alde. Bereziki, "merkatuari irten-
bideak emango dizkioten egos-
keta alorreko produktu eta zer-
bitzu berriak" ekoiztuz. 

Fagor Etxetresnetako egoitza, Arrasateko Garagartza auzoan.  |  goiEna

200 milioi eurotan handitu nahi ditu 
salmentak Fagor etxetresna taldeak
asteon onartu duen 2013-2016 Plan Estrategikoaren oinarrietako bat da

Debagoiena

ubane madera  |  arraSatE

Sortuk lau urteotan izango duen 
ildo politikoa finkatzeko herriz 
herri batzarrak egingo dituzte. 
Ibai Redondok, ibarreko komu-
nikazio arduradunak, eman 
ditu xehetasunak:
Zeintzuk izango dira hausnarke-
tarako mahai gainean jarriko 
dituzuen puntuak?
Hainbat gai mamitsu jorratuko 
ditugu: estatu sozialistaren 
ezaugarri nagusiak; EH Bildu-
ren ibilbidea eta etorkizuna; 
euskal estatua lortzeko aber-
tzale guztien arteko elkarlane-
rako aukerak; eraldaketa sozia-
lerako urratsak; bake prozesua 
eta preso zein iheslarien etxe-
ratzea; desobedientzia zibila; 
euskara eta hezkuntza;… 
Herriz herriko hitzorduak egin 
dituzue; zelan planteatzen ditu-
zue, baina, batzarrok?
Ponentziaren laburpena izango 
dute guztiek lagungarri, eta 
gaian sartzeko bideo bat ere 
egongo da. Ondoren, batzarrak 
parte hartzaileak izan daitezen,  
talde txikietan banatu eta bakoi-
tzak gogokoen duen gaia lan-
tzeko aukera izango du.
batzarretan lantzen denarekin, 
gero zer egiten da?
Euskal Herrian 200 batzarretik 
gora izango dira, bertan jasota-
ko ekarpenekin ponentziak mol-
datzen eta osatzen joango gara. 
Sortu milaka ezkertiar eta aber-
tzalek sortutako tresna izango 
da; gauzak ondo, otsailaren 23ko 
Kongresu Nazionalean aurkez-
tuko du bere burua.
Aurreko herri batzarrak oso jen-

detsuak izan ziren; datuak ere 
badituzue…
Debagoieneko herri guztietan 
200dik gora lagunek parte har-
tu zuten lehenengoan. Euskal 
Herri osoan 5.500 lagunetik 
gora. Espero dugu bigarrenak 
ere arrakastatsuak izatea.
Beste zerbait gura baduzu gai-
neratu…
Erronkaz betetako egoera dugu: 
kapitalismoaren krisia, inde-
pendentziarako aukera, gataz-
karen konponbidea... Herri bizia 
da gurea, hamaika proiektu eta 
herri mugimendu. Sortu herri 
honetan ongi sustraitzen bada, 
erronka guztiei erantzuteko gai 
izango da Euskal Herria.

ibai redondo | sorturen debagoieneko komunikazio arduraduna

"sortu sustraitzen bada, 
erronka guztiei erantzuteko 
gai izango da euskal herria" 

Ibai Redondo.  |   Sortu

Sortu eratzeko prozesuaren bigarren deialdia 
egin dute oraingo astebururako

"milaka ezkertiar 
eta abertzalek 
sortutako tresna 
izango da Sortu"

Asteburuko hitzordua, herriz herri
Elgetan gaur, egubakoitza, egingo dute batzarra, 19:00etan, 
kultura etxean; gainontzeko guztiak zapatu goizean dira: 
Arrasaten, 10:00etan, Kulturaten; Bergaran, 10:00etan, Irizar 
jauregian; Oñatin, 09:00etan, gaztelekuan; Aretxabaletan, 
09:00etan, Arkupe kultura etxean; Eskoriatzan, 10:00etan, 
Ibarraundin; eta Antzuolan, 09:00etan, Olaran etxean.  
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laguntzaileak

Langabezian bi urte zeramatzan lagun bati gertatu zitzaion. 
Laidako hondartzan zegoen; itsas ertzean paseoan zihoala 
itsasgora hasi zen. Berarekin paseoan zebilen bere bi urte-

ko umea eskutik hartu eta arin abiatu ziren toallarantz. Itsas-
gora euren atzetik azkar zihoala, hondartzan baten batek utzi-
tako motxila ikusi zuen nire lagunak. Alde batera eta bestera 
begiratu, eta jabea agertzen ez 
zenez, motxila busti baino lehe-
nago, berarekin eramatea eraba-
ki zuen. Motxila leku seguru baten 
utzi eta bere mutikoarekin hon-
darretan jolastera joan zen. Ordu 
erdira, atzerritarra ematen zuen 
gizon bat agertu, lurretik motxi-
la jaso eta leku guztietara begi-
ratu zuen, motxila hor nork demontre utzi ote zuen bere burua-
ri galdetuz. Neure lagunak umearekin jolasten jarraitu zuen, 
bere barrenean poztasun anonimo batekin.

Hortik sei hilabetera, eta desesperantzak nahiko jota zegoela, 
nire lagunak lanpostu baten eskaera jaso zuen. Bizkaian, multina-
zional batek lantegi bat eraiki eta 300 lanpostu sortuko zituen. 
Poz-pozik nire lagunak lanari ekin zion. Aspaldiko partez, lehen 
argi izpiak ikusten hasi zen.

Lan berrian bi aste zeramatzala, lan jardunaldia bukatu eta 
autorantz zihoala, bere ondotik ezaguna egin zitzaion gizon gor-
batadun bat pasa zen. Jakin-minak jota bere lankide bati galdetu 
zion:

–Eta gizon hori nor da?
–Gizon hori Marcus da, lantegiaren jabea. Esan didatenez, 

zalantza asko zeuzkan lantegi berria hemen zabaltzeko asmoaz, 
baina, azken momentuan, bat-batean iritziz aldatu, eta hemengo 
jendearengan konfiantza handia zuen argudioaz, 300 lanpostu 
berri sortu dituen lantegia jarri du.

Neure lagunak ez zuen ezer esan. Baina segituan konturatu zen 
Laidan bere motxila uretan ia galdu zuen gizona zela Marcus.

Ikasketa interesgarria iruditu zitzaidan; trukean ezer itxaron 
gabe, besteez apur bat gehiago arduratuz gero, akaso guztiok gizar-
te moduan gehiago irabaziko genuke. Ondo izan!

Juan mari Okina
http://goiena.net/iritzia/

Istoriotxo bat...

"Besteez apur bat 
gehiago arduratuz 
gero, gehiago 
irabaziko genuke"

z a b a l i k

Oñatiko Udalak adierazpen libreko guneak jarri ditu. Erabaki 
bikaina, baina ez nahikoa beste ekimen batzuekin borobiltzen 
ez bada. Adierazpen askatasuna gauza guztien gainetik 

defendatu behar den eskubidea da, herriko etxeetako eraikinak 
garbi ikusteko eskubidea bezala. Paretak gauez margotu izan ohi 
dira, norberak edo taldeak adierazi nahi duena adieraztea debe-
katuta dagoelako. Gaur adierazpen eskubidea era askotara gauza 
daiteke: Internet erabiliaz (blogak, albisteak erantzunaz), tokiko 
prentsaren bidez… nahi erara. Ez ditzagun nahastu adierazpen 
askatasuna eta berau gauzatzeko edozein euskarri erabiltzekoa. 
Guneekin batera, lan pedagogikoa eta araudia beharko dira.

inaZiO arregi | iarregi@goiena.com

Adierazpen askeko guneak

u st e a k  u st e

ALex ugALde | http://goiena.net/iritzia/

m a r r a z k i z

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Gorroto duzun hori
Jon eskisabel
http://paperekoa.berria.info/
plaza/2012-12-11/033/001/
gorroto_duzun_hori.htm

Ajuria Enea uzteko bi egun 
geratzen zaizkion Patxi Lopez 
lehendakariari esker ona 
adierazteko ETBko 
zuzendaritzak egin nahi izan 
dion despedidako oparia izango 
da, akaso. Ezaguna da Lopezen 
musika zaletasuna, eta ematen 
ez badu ere, Ruper Ordorikaren 
jarraitzailea da. [...] Hortaz, 
blogean euskarazko kantu bat 
jartzeko ordua zela iritzi 
zionean, Ordorikaren ale bat 
aukeratu zuen, Zaindu maite 
duzun hori. [...] Haatik, 
azalpenik ez zuen eman 
kantuaren esanahiaz edota 
sortu zeneko testuinguruaz. 
Deigarria, Ordorikaren edozein 
zalek baitaki Euskaldunon 
Egunkaria-ren itxierarekin 
lotuta dagoela kantua. Orduko 
hitzak aipatuz, "euskaldun 
izateagatik gutxienez 
susmagarri garen honetan" 
sortu zuela Ordorikak. Ia hamar 
urte igaro badira ere, oraindik 
ere kantuaren ingurukoak 
gogora ekartzen ditu Ordorikak 
zuzenean jotzen duen aldiro. 
Abestia eta Egunkaria-ren 
bortxazko itxieraren salaketa 

—eta oro har, euskalgintzaren 
aurkako eraso ororena— betiko 
lotuta gelditu dira, bereizezinak 
dira. Protesta kantu bihurtu da. 
Indar sinboliko hori du.. 

ETBk 19 legebiltzarkide 
kantuan jarri ditu Gabon 
gauean emitituko duen Euskal 
Kantuen Gaua saiorako. EAJ, 
EH Bildu, PSE-EE, PPko eta 
UPDko 19 legebiltzarkide. Bideo 
bat grabatu dute [...] Milaka 
kanturen artean bat aukeratu 
behar, eta Zaindu maite duzun 
hori hautatu dute. Bai, irakurle 
maiteok. Egunkaria indarrez 
ixtea babesteaz aparte, hura 
euskal kulturaren eta 
euskararen beraren mesederako 
operazioa zela esanez iseka egin 
zigun Angel Acebes 
ministroaren alderdiko 
ordezkariak jarri dituzte Zaindu 
maite duzun hori kantari; 
tortura salaketak gutxiesteaz 
gain, torturatuak auzitara 
eramaten ausartu zen ministro 
horren alderdikide Iñaki 
Oiartzabal, auzipetuen 
absoluzioaren ondoren auziaren 
zentzugabetasuna aitortu eta 
auzipetuei elkartasuna azaldu 
beharrean, epaia "onartu" egiten 
zuela adierazi eta Justiziak bere 
lana ondo egin zuelako pozik 
azaldu zen berbera, bideoan 
ageri da, Laura Garridorekin 
batera, "baina gauzak zer diren, 
kontuak ez zaizkit ateratzen 

ongi" irribarrez abesten. [...] 
Hori bai, bideoa muntatzean 
egileek ez dute lotsaren marra 
gorria zeharkatu nahi izan eta 
esaldi giltzarria, "inork ez zidan 
esan euskaldun izatea zein 
nekeza den", EH Bildukoentzat 
gorde dute.

Gosaldu berri, barrenak 
nahastu zizkidan bideo 
aurrerapenak. Ez dut uste 
beharrezkoa denik arrazoietan 
sakontzea, begi bistakoa da zer 
egin duten kantuarekin, 
esanahia ebatsi, hutsaldu eta 
desitxuratu. Errespetua galdu. 
Zikindu. [...] Ni, euskaldun, 
Euskaldunon Egunkaria-ko 
langile ohi, kazetari, musika 
zale eta euskaltzale gisa, 
iraindua sentitu naiz, erasoa, 
neure barruko zokorik 
intimoenean kolpatua. Eta min 
egin dit alderdi abertzaleak 
laidoaren neurriaz ohartu ez eta 
pantomima horretan parte 
hartzeko prest azaltzeak, edota 
oharturik ere uko egiteko 
gaitasunik ez izateak, eta 
tristatu nau Laura Mintegi 
Euskal PEN Clubeko 
presidentea ere, Egunkaria-ren 
auzia munduan ezagutarazteko 
lan handia egin ostean, bideoan 
ikusteak.

Zaindu gorroto duzun hori. 
Hori ere esaten du kantak. 
Bideoan nori egokitzen zaion 
abestea ikuskizun dago.
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Itxaro Artolari 
erantzuna
Jon Molina Bengoa 
arrasate

Harriduraz lehenengo, minez 
eta tristuraz ondoren eta 
lotsaz, batez ere lotsa handiz, 
irakurri nuen Itxaro Artolak 
abenduren 10eko GOIENA 
astekarian argitaratu zuen 
artikulua.

Zalantzarik ez, 
Biharamuna sailean azaldu 
zen testua askoz egokiagoa zen 
Ahobero sekziorako.

Inongo oinarri objektiborik 
ez duen ahokada batez, 
sinesmen oro errespetatzen 
duela dioen Itxarok irainez eta 
gezurrez zikindu ditu 
ezagutzen ez dituen Bergarako 
moja berriak. 

Sinesmenak errespetatuko 
ditu, pertsonak eta hauen izen 
ona ez, ordea. 

Arrasateko txikiteoan 
entzun omen dituen 
komentarioak eta 
Intereconomian leitutakoak 
aintzakotzat harturik, 
Trinitateko lekaimeak botere 
goseak mugitzen dituen okupa 
eta bizkarroi larru-sendoak 
direla dio Itxarok. 

Gure artean hilabete 
besterik ez daramaten mojen 
kontra horren irain larri eta 
itsusiak jaurti ahal izateko, 
tabernako elkarrizketak ez 
zaizkit oso informazio iturri 
fidagarriak iruditzen. 

Hori bai dela jarrera likitsa 
eta lizuna; hori bai 
higuingarria.

Intereconomiako web 
orrialdeaz aparte, inon galdetu 
ote du, txutxu-mutxuak argitze 
aldera, moja hauek nor diren, 
nondik datozen, zer egiten 
duten? 

Inor publikoki eta hain 
zatarki iraindu aurrez, ez al 
luke Itxarok entzun dituen 
horiek egia ote diren hobeto 
aztertu behar? 

Non gelditu da beren 
buruak defendatu ezin duten 
neska hauen ohore eskubidea? 

Nor da bera, etorri berri 
den elkarte honen izen ona 
modu horretan desitxuratzeko? 

Bestalde, Goienak ere 
kontu gehixeago izan beharko 
luke bere orrialdeetan edozer 
publikatu aurretik. 

Denona eta denontzat izan 
nahi duen medio batek ezin du 
irain multzo bat besterik ez 
den artikulu bat argitaratu. 

Goienaren sinesgarritasuna 
jokoan dago. 

Dena den, Nazareteko 
Jesusen jarraitzaileok 
lehendik daukagu Itxaro 
Artolak moja berriekiko 
erakusten duen ezin-ikusiaren 
berri. 

Jesus eta bere Berri Ona 
beti izan dira 
kontrakulturalak eta beti piztu 
izan dute munduaren 
gorrotoa. 

Horregatik, Jesusek berak 
esana utzi zigun: 

"Munduak gorrotatzen 
bazaituzte, jakizue zuek baino 

lehen gorrotatu nindutela Ni. 
Eduki gogoan Nik esan 
nizuena: morroia ez da 
nagusia baino gehiago. Niri 
eraso badidate, zuei ere erasoko 
dizuete". 

Eta beste hau ere esan 
zigun Jesusek: 

"Zorionekoak zuek, 
Niregatik biraoka eta erasoka 
erabiltzen zaituztenean, eta 
gezurretan asma-ahalak 
zuentzat esaten dituztenean; 
poztu zaitezte eta alaitu, 
handia izango da zuen saria 
zeruetan; zuen aurreko 
profetak ere, horrela 
baitzituzten gaizki erabili". 

Beste behin, bete dira, 
hitzez hitz, Jesusen berbak. 

Horrek kontsolatzen nau 
eta, ziur, Trinitateko mojek 
ere Jaunaren hitz horietan 
hartuko dutela poza eta 
atsedena.

PNV-PSOEri 
erantzuna (3)
mikel martinez de Zuazo, eñaut 
etxeberria, xabier Arregi, Zigor 
Ibarzabal eta Aitor Otamendi
(Debagoiena zero zabor)
Debagoiena

PNVk eta PSOEk azaroaren 
16ko GOIENA paperean atez 
atekoaz eta errauskailuez esan 
zituztenei erantzun nahi die 
Debagoiena Zero Zabor-ek.

Beste puntu batzuekin ere 
konforme ez egon arren, 
erantzuna lau punturi buruz 
egitea erabaki dugu. 

Hau haietako bat da:
Errauskailuak daudela 

diozue Europako herririk 
aurreratuenetan. Zuen 
helburua Alemanian, 
Holandan eta Danimarkan 
bezala %60 birziklatzea dela 
diozue…

Noiz arte jarraitu behar 
duzue hain azal gogorreko 
nahaspilak eragiten? 

Behin baino gehiagotan 
adierazi dugu Alemanian, 
Holandan, Austrian, 
Flandrian… hondakinak 
"nahitaez" bereizten dituztela. 
Atez ate funtzionatzen dutela. 
Usurbilen, Hernanin, 
Oiartzunen eta Antzuolan 
bezala. Eta laster beste 34 
herritan bezala. 

Baina zuei berdin zaizue. 
Zuenean jarraitzen duzue. 
Alemania, Holanda eta Austria 
eredutzat dituzuela esaten 
jarraitzen duzue. 

Haiek atez ate ari dira, 
ordea. 

Eta bitartean, Gipuzkoan 
eredu bera proposatzen 
dugunoi jipoia banatzen 
zabiltzate eguna joan eta 
eguna etorri.

Alemanian errauskailuak 
dituztela? Bai, 70 inguru. 
Horregatik aurreratuak, 
ekologistak eta eredugarriak 
al dira? 

Frantzian 130 dituzte. 
Frantzia ez al da Alemania 
bezain "aurreratua"? 

Zergatik da Alemania 
eredugarria? Errauskailuak 
dituelako? Ez al da izango 
laurehun konpostaje planta 
baino gehiago dituelako? Ez al 
da izango Alemaniako 
administrazio-entitateen 
%59an atez ate funtzionatzen 
dutelako? Ez al da izango 
nuklearren kontrako egundoko 
mugimendua dutelako? Ez al 
da izango transgenikoak 
debekatuta dituztelako? Ez al 
da eredugarri izango, adibidez, 
Bavaria eskualdeko 1.000.000 
herritarrek errauskailuari 
erakutsi zioten oposizio 
irmoagatik? Ez al da Alemania 
eredugarri izango duten 
ontzien legeagatik, non 1991 
ezkero "derrigorrezkoa" den 
ontzien %70 berrerabiltzea?

Alemanian hondakinak 
ongi bereizten dituztenez 
errauskailuak hondakinik 
gabe geratzen ari dira (urtean 
2.000.000 tona zabor 
inportatzera iritsi dira). 

Ze logikarekin lotzen 
dituzue errauskailuak, 
aurrerapena eta birziklapen 
tasa altuak?

Herrialde horietan 
zoritxarrez errauskailuak 
dituzte, eta zorionez 
hondakinak atez ate biltzeko 
sistemak dituzte. 

Euskal Herrian ere 
Zabalgarbiko errauskailua 
daukagu, Bizkaian. 

Ze esango du alemaniar 
batek Euskal Herrira 
begiratzen duenean? Ez al du 
txalotuko atez ateko sistema, 
horri esker bilketa 
selektiboaren datuak gorantz 
disparatzen direlako? Eta ez al 
du uzkur begiratuko 
Zabalgarbiko errauskailua, 
urtero produkzio zikloan sartu 
litezkeen milaka hondakin 
tona erretzen eta xahutzen 
dituelako?

Alemania eredu baldin 
bada, Euskal Herria ere hala 
izango da, baina ez Bizkaiari 
eta bertako arduradun 
politikoei esker, baizik eta 
Gipuzkoako hainbat herriri 
eta beren aukeraketa 
arduratsu eta ausartari esker.

Onartezina
Lourdes Idoiaga, Ainhoa galdos, 
Angel Biain, Andoni gartzia, Tina 
Kortabarria eta Javi Balzategi
(oñatiko EaJ-PnVko zinegotziak)
oñati

Onartezina da Bilduren 
Gobernu Taldeak azaroko 
Kontzejupetik aldizkarian PaP 
EZ plataformak 2.416 sinadura 
biltzeko eginiko prozesuari 
emandako erantzuna, 
honakoak esanez: 
"Notario-akta bat bakarrik 
jaso dutela, ezin dutela 
sinaduren balizkotasuna 
egiaztatu, ez eta sinadurarik 
baden ere...". Hori, 
Plataformaren lana eta 2.416 
pertsonaren sinadurak ez 
errespetatzea da, haien 
egiatasuna, existentzia eta 
jatorria zalantzan jarriz. 

Eta hori, gainera, 
Plataformako kideek garbi 
diotenean badela beldurrez 
sinatu ez duen jenderik, eta 
beste askok sinatu ondoren 
nola esan dieten zerrenda 
horiek ez ditzatela udaletxean 
entregatu. Horrexegatik 
entregatu dute notario-akta eta 
ez zerrendarik.

Ezberdin pentsatzen duenak 
zerbait egin edo kritikatzen 
duenean, Bilduren ingurukoek 
zalantzak izaten dituzte horren 
baliozko- tasunaz, egiatasunaz, 
metodoaz... Zergatik zalantza 
horiek? 

Gainera, noiz elkartu ditu 
Bilduren inguruak Oñatin 
2.416 lagun manifestaldi 
batean, kontzentrazioren 
batean edota 
sinadura-bilketaren batean? 
Kanpotik etorritakoen 
sinadurarik ez dela tartean 
pentsatuz, gainera! Noiz 
"deskontatu" ditu bere 
ekintzetatik Arrasate edota 
Bergaratik etorritakoak?

Zergatik onartzen du 
Bilduk notario-akta bat, 
espediente administratiboen 
ehunka orrialde egiaztatzen 
dituenean, orain 2.416 
sinadura egiaztatzen dituen 
notario-aktak balio ez badu? 

Ez da koherentea norberak 
egiten duen guztia ondo 
dagoela uste izatea eta besteen 
lanean, aldiz, ezer ez dela ez 
egia eta ez egiaztagarri.

Udal Gobernu Taldeak 
gutxienez errespetua zor du. 
Sekula inork ez du lortu 
Plataforma horrek lortu duen 
beste atxikimendu eta hain 
kontrako ingurunean eta 
EAJtik, berriro ere gure 
sostengua adierazi nahi diegu 

sinatzaile guztiei eta 
Plataformari egindako 
lanagatik, Bilduk emandako 
erantzuna ia-ia mespretxua 
baita, eta hori ez da onargarri.

EAJ eta Bidegiko 
diru desfaseak
Jon Iturbe
antzuola

EAJ, PP eta PSEren herri 
proiektua makro proiektuetan 
oinarritu da azken urteotan. 

Eraikuntza sektorearen 
burbuilan bete-betean 
sarturik, AHT, Errauskailua, 
Pasaiako Super Portua, 
autopistak, aireportuak... 
eraikitzeko planak egin 
dituzte. 

Eta eraikuntza handi hauen 
aurrekontuak obrak bezain 
erraldoiak dira, nola ez.

Dirutza hori guztion 
poltsikoetatik datorren diru 
publikoz ordaintzen da, noski. 

Baina makro proiektu 
hauetatik etekin ekonomikoa 
ateratzen dutenak eraikuntza 
enpresa handi pribatuak eta 
bankuak dira. 

Beti enpresa berdinak eta 
alderdi politiko batzuekin 
lotura zuzena dutenak. 

Proiektu hauek, beraz, 
ingurumena txikitzeaz gain, 
erakunde publikoak zorpetu 
dituzte hamarkadetarako. 

Esate baterako, 
Gipuzkoako autopistekin Foru 
Aldundiak 900 milioi euroko 
(milioi euro!) zuloa egin zuen 
aurreko legealdian (EAJ), 
hasierako aurrekontutik 274 
milioi euroko desfasea pilatuz.

Eta egunotan jakin dugu 
kontuak ez daudela batere 
argi. Eskoriatza eta Arrasate 
bitarteko bideak 91 milioi 
euroko aurrekontua zuen, eta 
151 milioi euroko kostua izan 
du azkenean. 

Aurrekontuarekiko %65eko 
desfasea! 60 milioi euroko 
desfasea, 5-8 kilometrotan? 
%65eko desfasea normala al da 
batzuek dioten bezala? 
Europan %5-10 bitarteko 
desfaseak onartzen dira, 
hortik aurrerakoa delitua ez 
bada gutxienez diru publikoa 
gaizki erabiltzea da.

Eskoriatza-Arrasateko 
autopista tartearen kontua 
epaitegietan dago. 

Ez dakit deliturik dagoen, 
baina oinarrian erabat 
salagarria iruditzen zait 
horrenbeste diru makro- 
proiektuetan xahutzea herritar 
asko dagoen egoeran egonda. 

Gainera, aurrekontu 
batean horrelako desfasea 
egotea ez da onargarria. 

Hori egin duten 
politikariak nahi gabe egin 
badute oso gestore txarrak 
dira eta herritarron dirua 
inongo kontrolik gabe 
xahutzen dute. 

Nahita egin badute, 
berriz... ez dakit jarrera hori 
nola kalifikatu, baina 
kartzelan bukatu beharko 
lukete, ezta?

gutunak
atal honetan argitaratzeko diren gutunek, gehienez izan behar dituzte 1.900 karaktere (hutsuneak barne). 
goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. 

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: otalora lizentziaduna, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00
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Hogei aukera 
urtean behin
Josu garitaonandia 
(Equo bergara)
bergara

Hauteskundeetan hogei 
alderdiren artean bozkatzeko 
aukera genuen lau urteotan 
gure izenean erabaki 
garrantzitsu asko hartzeko 
ahalmena emanaz; nahiago 
nuke urtean behin aukera 
izatea hogei gai gatazkatsu 
artean erabakitzeko, gai 
gatazkatsu bakoitza ondo 
landu eta iritzi denak 
plazaratu eta gero, herritarrek 
aukera dezatela bai ala ez, zirt 
edo zart urteetan eduki barik 
gizartean tentsioak sortzen. 

Nola egin? 
Hauteskundeetan diru asko 

gastatzen da (1,5 milioi euro 
estimatu da azkenekoetan) eta 
egun bat dago bozkatzeko; nik 
alderantziz ipiniko nuke: egun 
askotan bozkatzeko aukera, 
ahalik eta gastu txikienarekin, 
udaletxean hautestontzi bat 
ipini nork bere papera hogei 
aukerarekin lagatzeko.

Kontsulta udaletxeko 
langile batek, boluntario 
batzuek... eta Internet bidez 
kamerarekin segituko zen. 

Gabonetako ohiturei 
erantsiko nieke Olentzero 
egunetik Errege egunera arte 
papertxoa lagatzeko aukera 
izatea, herriarentzako opari 
demokratikoa, urte zaharrean 
zehar egon diren gai 
gatazkatsuei urte berrian 
konponbidea eman herritarren 
borondatearen arabera.

Gipuzkoako 
Diputazioaren 
errepide politika
Aintzane Oiarbide
(batzar nagusietako Errepide 
batzordeko EaJren bozeramailea)
bergara

Bilduk Diputazioko gobernuan 
sartu zenetik errepide 
politikan liskarra besterik ez 
du sortu. Ez dauka 
Diputazioak gai honetan 
gobernatzeko ibilbide argirik, 
esango nuke nora eza dela 
nagusi. Baina helburua oso 
argi dauka: EAJren aurkako 
etengabeko kanpaina egitea.

Egia da Bidegik zorrak 
dituela egin diren beharrezko 
azpiegiturak ordaintzeko 
ondorioz. AP-1, Donostiako 
Bigarren Ingurabidea, 
Beasain-Bergara (Deskargako 
tunela barne) autobidea… 
Baina zor hauek ordaintzeko 
ez dauka inolako arazorik 
Bidegik, ardura duten 
politikariek elkarte publiko 
hau ondo kudeatzen badute. 
Bere mekanismoak ditu 
trafikoak jaisten badira diru 
iturriak bermatzeko. Behar 
dena da ondo kudeatzea, ez 
urte eta erdian beste aldera 
begiratu eta liskar politikoari 

su ematea EAJ kaltetu nahian. 
Gezurra da gizarte 
politiketako dirutik kendu 
beharko dela errepideak 
ordaintzeko. Ezker 
Abertzalearen estiloa dugu 
horrelako mehatxuak egitea 
gobernatzeko inkonpetentzia 
estaltzeko. Gogora dezagun 
Ugarte andreak legealdi 
hasieran zer zioen: peajerik ez 
eta Urretxu eta Bergara arteko 
autobideko obrak geldituko 
zituela. Orain peajeak leku 
guztietan jarri nahi dituzte eta 
EAJk udaletxeetan eta Batzar 
Nagusietan mozioak aurkeztu 
zituen Deskargako obrek 
aurrera jarrai zezaten. Lortu 
genuen Urretxutik 
Bergararako obrekin 
jarraitzea. AP-1aren inguruan 
ere Ugarte andrea, urte eta 
erdian, autobide hori ez zela 
beharrezkoa eta inork ez duela 
erabiltzen esaten aritu da 
bazter guztietan. Joan den 
azaroaren 13an, Batzar 
Nagusietan, AP-1 eta A-8a 
Ugarte andreak inoiz ez bezala 
defendatu zituen esanez 
gipuzkoarrek eskubide osoa 
dutela bide seguruetan eta 
baldintza hobeetan ibiltzeko. 
Gipuzkoan dugun desorekarik 
handiena egunero Gipuzkoa 
zeharkatzen duten milaka 
kamioi N-1ean ordaindu gabe 
ibiltzea da. Gipuzkoarrok 
bakarrik ordaintzen dugu bide 
horren mantenua gure 
zergetatik. 

Ugarte andreari esango 
nioke has dadila 
lehenbailehen kanpotarrei 
kobratzen, Europa guztian 
egiten duten bezala, eta ez 
dadila setatu gipuzkoarroi 
bidesari eta zerga berriak 
kobratzen, hori baita Bilduk 
ezkutatzen duen asmoa.

Aspaldiko San 
Nikolasak aurten
Jon Petreñas, Asier urgoitia, 
Iñigo Saizar eta Aitor elortondo
(uribarri auzoko guraso talde baten 
izenean)
arrasate

Aurten Uribarrin bizi izan 
dugun San Nikolasak gogora 
ekarri dizkigu txikitako 
oroimenak.

Azkenaldiko San Nikolasak 
Herriko Plazako bolo-bolora 
murriztuta zeuden.

Aurten, Uribarrin, trikiti 
soinuz alaiturik kalejira egin 
da eta bertako haurrek, 
familiez lagundurik, kalez kale 
eta atez ate abestu dute 
eguneko kantua.

Batetik, umeek ezagutu 
dute benetako tradizioa zein 
den; bestetik, auzoa piztea 
lortu da. 

Horrelako ekintzek asko 
indartzen dituzte auzoak.

Auzotarrek ere hartu dute 
parte, hain giro aparta ikusita.

Eskerrik asko, horrelako 
ekintzak aurrera eramaten 
lagundu dutenei, eta ea 
datorren urtean ere 
errepikatzen den!

Enrike Letonaren 
lezioen gainean!
Julian garai eta arantza akizu
(arrasateko EaJ-PnVren uri buru 
batzarra)
arrasate

Kutxaren lehendakari eta 
Kontseiluaren izendapenean 
trikimailuak erabili izana ez 
da egia. 

Baina Ezker Abertzalearen 
izenean hitz egiten duen 
arrasatear honek ez daki zer 
egin, berriz ere, EAJren 
kontra egiteko. 

Betiko bide erraza 
erabiltzen du: gezurrak 
zabaltzea. 

Enrike Letona Jaunari, 
hurrengoa gogoratuko diogu:

-Ezarleen ordezkaritzan, 
boto bategatik izan bazen ere, 
Bilduren zerrendaren aurretik 
geratu zen EAJ.

-EAJren taldeak babes 
zabala lortu zuen: ez bakarrik 
PSE eta PPrena, Enrike 
Letona jaunak adierazten 
duen bezala, baizik eta ELA, 
CCOO, Pixkanaka eta 
Kaxkarin taldeena ere. 
Asanblean 39 ordezkariren 
babesa lortu zuen (gehiengoa), 
eta EH Bilduk 35 
ordezkarirena; beraz, hemen 
ere, Bilduren aurretik geratu 
zen EAJ.

-Ez dezagun ahaztu Bilduk 
Erakunde Sortzaileen 
ordezkari guztiekin gelditzeko 
arazo moralik ez duela izan, 
nahiz eta hauetan gehiengorik 
ez izan:

I-Donostiako Udaletik 7 
ordezkaritza (guztiak) –non 
%24ko errepresentazioa 
daukan.

II-Aldundian 7 ordezkaritza 
(guztiak) –non Batzar 
Nagusietan daukan 
errepresentazioa %31,9 den.

III-Pasaiako Udaleko 
ordezkaritzarekin ere egin 
zen, Alkatetzaren dekretu 
batez baliaturik.

-Kolektibo Sozialen 
ordezkapen proposamena 
(Alcer, Kontseilua) anulatua 
izan zen komisioak hala 
erabakita, araudiak 
markatutako gehienezko 
adina gainditzen zuelako (70 
urte). Zeinek egin du akats 
hau? Ez al duzue araudia 
irakurri?

Hau ikusirik, ez al luke 
EH Bilduk seriotasunezko 
autokritika bat egin behar? 

Kutxan ez da gai izan beste 
taldeen eskutik babes bat bera 
ere lortzeko. 

Zergatik? 
Harrotasuna soberan eta 

apaltasuna faltan?
Orain ere, Kutxarekiko 

bere jarrera oztopatzearena 
izan da, orain dela urtebete 
Kutxabank eratu zenean 
bezala, ez baita gai Kutxan 
gehiengorik ez daukala 
asumitzeko.

Hobe egingo luke Enrike 
Letona jaunak bere herriko 
Udalean eta Aldundian 
dauden jarrera demokratiko 
defizitarioen gaineko kezka 

erakutsiko balu:
-Momentuko egoera 

ekonomikoa islatzen duen 
plan eza.

-Kooperatibistei egindako 
erasoa, 2008tik erretiratu 
duten kapitalaren gainean 
zerga bat ordaintzea exijituz, 
kontuan izan gabe kapital 
hori urteetan egindako lan 
gogorraren ondorio dela. Bide 
errazena erabili du diru 
publikoa lortzeko. 

-Atez ateren inposaketa, 
nahiz eta herriaren nahiaren 
kontrakoa izan eta kostua 
itzela.

Enrike Letona jaunari 
eskatzen diogu demagogia 
gutxiago izan dezala besteak 
deskalifikatzeko orduan eta 
kooperazio gehiago herria 
aurrera ateratzeko, 
sentsibilitate ezberdinen 
arteko bizi-elkartasuna 
bultzatuz.

Bergarako Bilduri 
erantzuna
mari Carmen barrenetxea
(bergarako PSE-EE)
bergara

Behin eta berriro eztabaidatu 
den gai honekin, Bergarako 
PSE-EE zorroztasunez eta 
zuhurtziaz kokatu da 
herriarentzat ezinbestekoa 
den zerbitzu horren alde.

Hasiera-hasieratik esan 
dugu egungo edukiontzien 
sistema mantentzearen alde 
gaudela, eta bosgarren 
edukiontzia ipintzearen alde 
–bai arrazoi 
ekonomikoengatik, eta baita 
osasun-arrazoiengatik ere–, 
betiere, erraustegian 
deuseztatzera bideratuta.

Izan ere, proposatzen 
duzuen atez ateko sistema, 
hasteko eta behin, oso 
garestia da; inbertsio handia 
egin behar da zutabeak 
jartzeko, 
banaketa-edukiontziak 
jartzeko etxebizitzetan... 

Horrez gainera, egoera 
horrek gatazka handia sortzen 
die bizilagunei; izan ere, 
batere osasungarria ez den eta 
irregularra den betebehar bat 
bete beharko dute: 
hondakinak etxean izan 
beharko dituzte, edo 
zutabeetan, gero zabortegira 
bidaltzeko, konpostatzeko.

Gai hori pixka bat 
argitzeko, esan beharra dago 
zentzugabekeria dagoela 
zabortegiaren prozeduraren 
eta erraustegiaren artean.

Bada, gaur egungo 
zabortegietan, zaborra oso 
tenperatura baxuan erretzen 
da; zaborra berez erretzen da, 
kontrol barik, fermentazio 
prozesuarekin eta materia 
organikoaren birberotzearekin 
eta metano gas sukoiaren 
askatzearekin; edo, bestela, 
zabortegietako langileek eurek 
erretzen dute, poliki-poliki, 
dagoen material kantitate 
izugarria murrizteko asmoz, 
metanol gas hauen konbustioa 

sortuz, hain pozoitsuak eta 
kaltegarriak, dioxinak eta 
furalak, milioika aldiz 
agresiboak direnak CO2 
baino. 

Erraustegi kontrolatuek 
igortzen dituztenak baino 
agresiboagoak.

Arrazoi horiengatik 
guztiengatik –osasunarekin 
lotutakoak, arrazoi 
ekonomikoak, estetikoak eta 
funtzionalak–, bosgarren 
edukiontziaren alde egiten 
dugu.

Izan ere, batzuetan, 
neurriz gaineko diskurtso 
alarmistak izaten dira 
balorizazio energetikoaren 
gainean, eta kontuan hartu 
barik teknologikoki 
aurreratuen eta 
ingurumenarekin 
kontzientziatuen dauden 
herrialdeek soluzio horren 
alde egiten dutela, eta, batez 
ere, zentzugabekeria bat alde 
batera uzten: Bilduk betikotu 
egin nahi dituen zabortegiak 
kaltegarriagoak eta 
osasungaitzagoak direla 
erraustegiak baino.

Bestalde, horrez guztiaz 
gainera, esan beharra dago 
Bergara monumentu-hiria 
dela. 

Bada, zer pentsatuko dute 
gure monumentuak ikustera 
datozen turistek, pintxoak 
poltsekin ikusten dituztenean?

Eskerrik asko, 
SUDC
Kepa urteaga
(arrasateko kultur zinegotzia)
arrasate

Lerro hauen bidez, publikoki, 
SUDC elkarteen elkarteari 
eskertu nahi diot, bai nire 
izenean, baita udal 
gobernuarenean ere, urte 
osoan zehar burutzen duen 
lan estimagarria, neurtezina 
eta, batez ere, borondatezkoa. 

Kasu honetan, bereziki, 
azpimarratu nahi dut pasa 
den aste bukaeran, Arrasateko 
akordeoi lehiaketetan, 
egindako lan eskerga eta 
horretan jarri duzuen gogo 
bizia. 

Sukaldari eta zerbitzari 
ibili zarete bazkari eta 
afarietan, hiru egun luzez, 
etengabe. 

Etxean bezala sentiarazi 
dituzue lehiaketetara etorri 
diren akordeoilari, 
epaimahaikide eta 
antolatzaileak. 

Boluntario hitza bolo-bolo 
erabiltzen den garaiotan, zuek 
isil-isilik egin duzue, beste 
behin ere, sekulako lana 
trukean ezer jasotzeko asmo 
barik. 

Hori da, azken finean, 
auzolana. 

Arrasatearron izen ona 
goraipatu duzue beste behin 
ere, eta horregatik ez ezik, 
beste arrazoi askogatik ere 
(gehiegi luzatzerik ere ez dut 
nahi) eskerrik asko.  

Bejondeizuela!
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Francisco Etxeberria (Beasain, 
1957). Antropologoa, EHUko ira-
kaslea, Aranzadi Zientzia Elkar-
teko presidentea… Auzitegi-me-
diku ezagun eta izendunetakoa. 
Torturaz, memoriaz historikoaz, 
unibertsitateaz… jardun dugu 
harekin. UNEDeko ikasturte 
hasiera ekitaldian izan zen, Ber-
garan.
Bergarako seme baten izena daroan 
zientzia elkarteko buru zara. Ber-
garako uNeden eman izana ber-
baldia berezia da?
Ohore handia da Aranzadi Zien-
tzia Elkarteko presidentea izatea; 
izan ere, 16 urte nituenetik nago 
bertan. Horren gaztetatik Aran-
zadin aritzeak eman dit aukera 
gauzak modu batera bizitzeko 
eta ikerketarako metodologia 
praktiko eta konkretuak ikaste-
ko. Oso jende baliotsua ezagutu 
dut hemen. Esan izan dut Aran-
zadik balio duela bokazioak bide-
ratzeko. Bestetik, sarritan era-
biltzen dut ikasle eta agintarien 
aurrean Telesforo Aranzadiren 
esaldi hau: "Ezagutzen dutena 
bakarrik ikusten dute begiek; 
bilatzen dutena topatzen ez badu-
te, esaten dute ez dagoela ezer". 
unibertsitatean ere memoria his-
torikoaren gaia egon beharra azpi-
marratu duzu. Zergatik?
Unibertsitatean diziplina guztiek 
dutelako tokia eta ikuspegiak 
diziplina askotarikoa izan behar 
duelako beti. Beste profesional 
batzuek beste ikuspuntu batzue-
tatik ere ekarpena egin dezatela 
beharrezko dugu. Historia hau 
ez da horren zaharra eta gaur 
egungo errealitatea baldintzatu 
du. Unibertsitateak ezin du alde 
batera begiratu. 
Hobiak lurpetik ateratzen, duinta-
sunak berreskuratzen izenburuko 
berbaldia eskaini zenuen. espai-
niako gerran fusilatutako hainbaten 
eta hainbaten hobiak lurpetik ate-
ratzen zabiltzate azkeneko urteo-
tan. Zer moduz?
Gure erantzukizuna da informa-
zioa eskaintzea egia ezagutzeko. 
Justizia egiteko eta kalteak kon-
pontzeko lehen zutarria egia da. 
Eta, egiaren bila, objektiboak eta 
inpartzialak izan behar dugu, 
baina ez neutralak. Ezin gara 
neutralak izan oinarrizko giza 
eskubideen urraketari buruz 
dihardugunean.
Zaila da gorpu horiek lurpetik ate-
ratzea? Zein da zailtasun nagu-
sia?
Gure zailtasun nagusia izan da 
ulertezintasuna. Gaur egun hori 
desagertu egin da, baina hainbat 
alderdi politikok beldurra adie-

razten dute, ezin dezaketelako 
kontrolatu herritar xume eta 
arruntek bultzatu duten fenome-
no hau.
Adierazi duzu Auzitegi Nazionale-
ko auzitegi-mediku gehienak estal-
tzaileak izan direla beti…
Beti kritikatu izan dut Auzitegi 
Nazionaleko lege berezi batzuen 

ondorioz atxilotuek duten babes 
judizialik eza. Baina aitortzen 
dut ez dudala beharko nukeen 
bezain tinko, gogor edo ozen esan. 
Tortura ohiko norma izan da eta 
hala sinisten ez dutenak dira, 
Amnesty Internationalek dioen 
moduan, torturaren kontua sinis-
tu nahi ez duten hiritar horiek, 
hiritar guztien erdiak, hain jus-
tu ere. Franco hil ostean ere 
torturak iraun baldin badu, asko 
ezkutatu egin dutelako izan da. 
Egunotan albiste da hainbat poli-
zia katalan indultatu dituztela, 
tortura kasu larriengatik epaitu 
eta zigortu dituztenak. 
Auzitegi-mediku horiek gaur egun 
ere egia ezkutatzen ari dira?
Unibertsalki ezagunak diren pro-
tokoloak ezartzen ez badituzte 
eta baloiak kanpora botatzen ari 
badira, bai.
80ko hamarkadan gertu-gertutik 
jarraitu zenituen torturatuen sala-
ketak, testigantzak… Oso ohikoa 
zen orduan torturatzea?

Eguneroko kontua zen, eta bai-
ta delinkuentzia komunean ere. 
Zelanbait esatearren, atxilotua-
ri belarrondokoak eman eta 
zigorrak ezartzea ohikoa zen. 
Halako jazarpenak jasan dituz-
tenen elkarretaratze bat egingo 
balitz, ez litzateke tokirik izan-
go hauek batzeko.

eta gaur egun existitzen da orain-
dik?
Egun, ez dut uste tratua bera denik. 
Hala ere, atxilotuen kudeaketa 
zulo beltz bat da eta politikariak 
horren jakitun dira. Gaur egun 
atxilotu batek gaua pasa dezake 
udaltzainen ziega batean manta 
zikin batek estalita?
esan izan duzu epaileen eskuetan 
dagoela tortura kasuak irautea ala 
desagertzea. Zergatik?
Ikerketako efikazia handiko meto-
do osagarri bat delako. Eta, horri 
gehitu behar diogu polizien depar-
tamendu ezberdinetako hierarkian 
inor ez dela kontra egiteko gau-
za. Hau dena aldatzeko makine-
ria geldoegia da.
Hiritartasun merituaren garaikurra 
eman zizuten iaz. Pozik?
Sariak dira Gabonetako otarreen 
antzekoak, jasotzen dituztelako 
erosi ahal dituztenek. Inork ez 
dio oparitzen Gabonetako otarrea 
benetan premia duenari. Eta  uste 
dut giza eskubideen gaineko sariak 
jaso beharko lituzketela nik bai-
no lan handiagoa egin dutenek. 
Sariek eta garaikurrek famatu 
egiten zaituzte, baina hau ez da 
ona, erretiroa hartuta ez baldin 
bazaude, behinik behin. 
Zure lanak balio izan du hainbat 
ikerketa argitzeko. Kordobako bi 
umeen kasua da ezagunenetako 
eta berriena. Zela dago kontua?
Otsailean egingo da ahozko epai-
keta eta uste dut gaia oso garbi 
dagoela. Auzitegi-medikuaren 
ikuspegitik gai erraza, argia, da. 
Eta horregatik bakarrik eginda-
ko guztiak merezi izan du. Beste 
kontu bat da polizien arteko 
nahasketa, gutxi batzuk haserra-
razi dituena.
eta ze iruditzen zaizu beste auzi-
tegi-medikuak ez asmatu izana bi 
umerenak zirela Kordobako azien-
da hartan aurkitutako gorpuzki
-hondarrak?
Ezjakintasunaren eta prestakun-
tza urriaren ondorio da. Edozei-
nek egin dezake hutsegiteren bat, 
baina tamaina horretakorik nik 
ez daukat gogoan.
Lasa eta Zabalarena izan zen bes-
te aurkikuntza sonatu bat. Zela 
aurkitu zenituzten gorpuak?
Gogoratzen dut datu asko azale-
ratu zirela, eta arrasto batzuek 
Alacantera eroaten gintuzten. Ez 
nuen uste pista hark bide onera 
eroango gintuenik, ez neukan 
itxaropen handirik, egia esan. 
Baina zur eta lur geratu nintzen 
hezurdurak aurkitu genituenean. 
Egia azaleratzeko, ezinbestekoak 
izan ziren sentiberatasun berezia 
zuen agintari judizial bat eta fami-
liakoen abokatuak.

Francisco Etxeberria auzi medikua Bergarako udaletxean, UNEDen ikasturte hasiera ekitaldian.  |   JoSEtxo arantzabal

Francisco etxeberria | aranzadi zientzia elkarteko presidentea

"memoria historikoaren gaian unibertsitateak 
ezin du albora begiratu, parte hartu behar du" 

auzitegi-mediku, irakasle eta antropologo ospetsua bergaran izan da, unEDen ekitaldian

torturaz, memoria historikoaz eta unibertsitateaz dihardu aranzadiko presidenteak

"aranzadi Zientzia 
elkarteak balio du 
bokazioak 
bideratzeko"

"gorpuak lurpetik 
ateratzean zailtasun 
nagusia izan da 
ulertezintasuna"

"inork ez dio 
oparitzen 
gabonetako otarrea 
premia duenari"

"Kordobako umeen 
auzia gai erraza da, 
auzitegi-medikuaren 
ikuspegitik"

Debagoiena
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Opariak geurean

Replay
IKKS

Diesel
Kilt

Hiptee
Bluton
Modttal

Zero
Laserre

Rocca GarciaTERNUA TXAKETA ETA FRAKAK. 
Gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat, barruko ehundura 
ile luzekoa duten haize-babesle Windshell Softshell® 
Highloft jakak eta ShellStretch®-ezko prakak. 
Hainbat koloretan eskuragarri. 

M5 KIROL DENDA. 
Mitarte 5, ARETXABALETA. Tel.: 943 54 09 55

ZUBIKOA. 
Edurnek eta Kristinak bergarar eta debagoiendar guztioi 
gabon jai zoriontsuak opa dizkizue!. 

Barrenkale 24 - Tel.: 943 76 10 16 – BERGARA

BASERRITAR JANTZIAK. Baserritar jantzietan aukera 
zabala. ETORRI eta IKUSI. 
 
AMAIA UME DENDA. Santakurtz, 27. ARETXABALETA. 

IRATXO. Etor zaitez, lentzerian azkena dena ezagutzera. 
Iratxo-ren partez, Gabon jai zoriontsuak izan!
Telesforo Aranzadi kalea 2 - BERGARA - Tel.: 943 76 00 79

JOLAS. Bergarako Jolas-en diseinuzko arropa eta 
osagarriak aurkituko dituzu.  Argot Margot, Smash eta beste 
zenbait marka... Etor zaitez begiratu bat ematera. Gabon jai 
zoriontsuak! 
JOLAS - Barrenkale 27 - BERGARA - Tel.: 943 76 46 48

SUBIJAI. 
- 2 eta 16 urte arteko umeentzako.
- Denetariko jantziak eta gustu guztientzako.
- Bergara erdialdean gaude. Zatoz!. 
SUBIJAI. 
Irizar Pasealekua 1. BERGARA. Tel.: 943 764241
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h e r r i a k
AntzuolA

maider arregi  |  antzuola

Antzuolaren sorrera ezin da uler-
tu Uzarraga aipatu barik. Ahoz-
ko tradizioari nahiz hainbat 
idatziri kasu eginez gero, eliza 
tenplarioek eraikitakoa da. 1625ean 
Lope de Isastik idatzi zuenez, 
elizako atean San Juanen orde-
nako intsignia zegoen, tenplarioek 
erabiltzen zutena. Baina gaur 
egun ez dago horien aztarnarik, 
lurren mugimenduagatik berritu 
behar izan baitzuten eliza. 

Uzarragak garrantzi handia 
izan zuen garai batean. Esaten 
denez, bertako hilerrian lurpe-
ratzen zituzten bailarako ospe-
tsuak. Liburu batzuetan agertzen 
denez, Bergarako Ozaeta jaure-
giko jaunak Uzarragako hilerrian 
lurperatzea eskatu zuen 1484an. 
"Uzarraga bizirik mantentzeko 
kide berriak egin nahi ditugu.
Gure helburua Antzuolan jatorria 
izan zen Uzarragako eliza, esko-
la, kanposantua eta ingurua zutik 
mantentzea da", azaldu digu Jose 
Mari Iturbek, Uzarraga Bizirik 
taldeko kideak. "Uzarraga eta 
haren historia auzotarrentzat eta 
antzuolarrentzat erreferente 

nabarmenak dira. Egungo egoe-
ra ikusirik, azken urteetako zain-
keta faltak eta azken egunetako 
desegite lanek bultzatu gaituzte 

eskaera egitera", azaldu digu 
Iturbek. Izan ere, elizatearen 
jabea Gotzaindegia da. "Eliza
-elkarteak eliza itxi eta bertatik 

baliozko elementuak atera ondo-
ren, Uzarragaren egoera honda-
mendiaren bidean doa; honen 
aurrean etsipena nagusi den arren 

guk uste dugu zerbait egin dai-
tekeela. Bertako elementu batzuk 
zutik mantentzea posible da. Eliz-
barrutiko arduradunekin harre-
manetan gaude, baina erantzuna 
ez den arren oso baikorra, ateak 
ez daude guztiz itxita", gaineratu 
dute Uzarraga Bizirik taldeko 
kideek. 

Uzarraga Gipuzkoako elizate 
zaharrenetakoa dugu eta auzo-
tarrek penaz ikusten dute hon-
datzen auzoaren eta Antzuolaren 
historian horrelako zeresana izan 
duen lekua.

Aurkezpena, hilaren 20an 
Olaranen, eguenean, 19:00etan 
egingo dute aurkezpena. Bertan, 
Uzarragaren historia labur azal-
du eta egungo egoera eta plan-
gintza zein den azalduko dute 
Uzarraga Bizirik taldekoek. 

"Zer egin eta nola jokatu azal-
tzeko bilera bat egitea beharrez-
koa ikusten dugu. Antzuola osoa-
ren inplikazioa lortzeko denon 
indarra eta ahalegina beharrez-
koak izango direlako Uzarraga 
bizirik mantentzeko", nabarmen-
du dute taldeko kideek.

Uzarraga, bizirik mantentzeko
abenduaren 20an, olaran etxean, uzarragaren egoera eta plangintza aurkeztuko dute

Uzarragako kanpandorrea, aurrean taberna izandako eraikina daukala.  |   goiEna

Eskola: zaindu 
beharreko ondarea
Auzoko lehenengo eskola ere 
zutik mantendu gura du 
Uzarraga Bizirik taldeak. 
"Orain 50 urtera arte martxan 
zegoen eta bertan ibilitako 
herritarrak ezagutzen ditugu; 
horrelako eskola gutxi 
gertatzen da, gainera. Ondare 
materiala eta immateriala da, 
zalantza barik; horregatik, 
elizatearekin batera eskola 
berritu nahi dugu", azaldu 
digute Iturbek eta Pollero-k. Uzarragako eskola-umeak, 1954an.  |   i.r.D.o.

uzArrAgA, 1940 Antzuolako lehenengo parrokia dugu –San 
Joan eta Piedadekoa–. Atzealdean Santakutz gaina dago. Han 
egon zen XVIII. mendean desagertu zen Santa Kruz baseliza.

iñigo raMirEz DE okariz

  Valentziako laranjak Arrasaten!
   Jaso berriak, Albalat de la Riberako uzta propioetatik.

Ostiralero Arrasateko azokan.

Interneten erosi beharrean, 
eros itzazu Arrasaten bertan.
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INFORMAZIOA ETA ERRESERBAK

943 71 66 52 / 619 44 71 75
 

 
Info.goienarent@i-rent.es 

www.goienairent.com 

ß  IBILGAILUA ERAMATEN DIZUGU: 
ß LANTOKIRA 
ß ETXEKO ATARIRA 
ß AIREPORTURA… 

ß  ETORRI GUREGANA ETA GABONETAKO DESKONTUAK DISFRUTA ITZAZU!!! 
 

JAI ZORIONTSUAK ETA URTE BERRI ON OPA DIZUEGU!!!!  

J.b. / Z.v.d.m.  |  arraSatE

Eguaztenean prentsaurrekoa 
eskaini zuen Udal Gobernuak, 
"Arrasateko Udalaren egoera 
ekonomikoa eta 2013ko aurre-
kontuak nondik nora joango diren 
azaltzeko". Egoera ekonomikoa 
zaila dela berretsi zuten bertan, 
eta krisi globala izan zuen hiz-
pide alkateak: "Egoeraren erdian 
dago Euskal Herria. Aldaketa 
politiko-soziala burutzeko premia 
handia dago. Herri bezala gure 
etorkizuna erabakitzea bizirau-
penerako ezinbestekoa da, eta 
geu ere zuzenean ukitu gaituen 
krisi honetatik ateratzeko, gure 
baliabideak gure beharren ara-
bera erabiltzeko ahalmena izan 
behar  dugu".  

egoeraren osagai nagusiak 
Egungo egoera ekonomikoa des-
kribatzeko osagai nagusien artean, 
krisiak eragindako Foru Fondoa-
ren bilakaera negatiboa aipatu 
zuen alkateak: "Udal baliabide 
nagusia da. Aurrekontuaren %34 
da (aurten 11.338.883 euro)". Bes-
talde, Udalen Legea ere izan zuen 
berbaga: "Beste instituzio batzuei 
dagozkien zerbitzuen kargu egin 
behar izateak gastu handiak supo-
satzen dizkio Udalari". Gainera, 
prentsaurrekoan esan zuenez, 
beste administrazioetatik jasotzen 
diren dirulaguntza programen 
murrizketa nabarmenak zuzenean 
eragin du egungo egoeran. 

dirua, batzordez batzorde
2013ko aurrekontua lantzen hasi-
ta daude dagoeneko, eta, alkateak 
jakinarazi zuenez, 2012koaren 
antzerakoa izango da: 30 milioi 
euro inguru erabiliko dituzte 
Arrasate kudeatzeko, geroz eta 
gastu gehiagorekin. Eta bestalde, 
Aukea eta Iturbide egoitzarako 
4.948.171 euro edukiko dituzte. 

Oposizioko kideek jaso dute 
batzorde bakoitzera bideratuko 

den diru kopuruaren berri. Opo-
sizioko alderdiek proposamenak 
egin behar dituzte orain, eta asmoa 
da abenduaren 26an egingo den 
osoko bilkuran aurrekontu horiek 
onartzea.

Arduraz jarduteko unea dela 
gaineratu zuen alkateak;  izan 
ere, "seguruenik datozen urteotan 
ez dira gehituko diru kontuak eta 
finantzak". Horregatik, gastuari 
eutsiko diote, ahalik eta gutxien 
zorpetzeko. Hori, ekonomia-finan-
tza kudeaketa eraginkor eta iraun-
korra landuz eta Udal Gobernua-
ren lehentasunak kontuan hartuz 
egingo dutela gaineratu zuten 
eguazteneko agerraldian.

lehentasunak zehaztuz
Egoeraren aurrean, orain arteko 
lehentasunekiko konpromisoa 
agertu zuten, ongizatea, enplegua, 
euskara eta kultura, mugikorta-
suna, parte hartzea eta hondakinen 
kudeaketa arduratsua sustatuz. 

esAnAk

"epe motzera 
ez dira gehituko 
diru kontuak 
eta finantzak" 

i .  a Z k a r r a g a u r i Z a r   |   a l k at e a

dAtuA

Arrasate kudeatzeko 30 
milioi euro inguru ditu 
Udalak 2013an.

30
Milioi

Antzeko diru 
kopurua, baina 
gastu gehiago
zailtasunen aurrean orain arteko lehentasunei 
eusteko konpromisoa hartu du udal gobernuak

Iratxe Zeziaga,  Ogasun zinegotzia, eta Inazio Azkarragaurizar, alkatea.  |   Jokin bErEziartua
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Iturriotz, 9 ARRASATE  Tel.: 943 79 81 82

* Elektragaiak
* Instalazioak
* Automatismoak

* Proiektuak
* Argiztapena
* Bobinaketak

Elektrizitatea

ZENTRO PSIKOPEDAGOGIKOA

- Diagnosia-Orientazioa.
- Laguntza terapia.
- Mota guztietako eskola
   arazoak.
- Psikomotrizitatea eta
   logopedia.

- Tratu fisiko edo psikiko
   txarrak jasaten dituzten
   pertsonei laguntza
   psikologikoa.
- Ikasketa teknika
   eta ohiturak.
- Estimulazio goiztiarra.

Ignazio Zuloaga kalea, 10  Tel: 943 79 48 77 ARRASATE

Kike Amonarrizek itxiko du 
AEDk antolatutako Lau begi-
ratu euskararen norabideari 
hitzaldi zikloa. XXI. mendeko 
euskaldunak: nola ari diren 
aldatzen gauzak, kamarada!  
izeneko berbaldia eskainiko 
du. Hilaren 19an izango da, 
Kulturateko areto nagusian, 
19:00etan hasita. 

Kike Amonarrizek 
berbaldia eskainiko 
du hilaren 19an

Arrasateko Bertso Eskolak eta 
Monte tabernak bertso saio 
musikatua antolatu dute gaur-
ko, 22:30ean, Monten bertan. 
Xamoa, Jokin Labaien, Mantxi 
eta Jon Martinek bertsoak 
egingo dituzte, Haritz Casaba-
lek gaiak jarriko ditu eta Ima-
nol Ugarte eta Eneko Sierrak 
musika ipiniko dute.

Bertso musikatu gaua 
antolatu du Arrasateko 
Bertso Eskolak gaurko

Z.v.d.m.  |  arraSatE

Mikel Azpiroz donostiarrak, 
Franck Mantegari paristarrak 
eta Dave Wilkinson ingelesak 
osatzen dute Elkano Browning 
Cream taldea, eta teklatua, 
bateria eta gitarra jotzen dute, 
hurrenez hurren. Gaur iluntzean 
Amaiako hall-ean hiru disko-
tako kantuak interpretatutako 
dituzte.

Hiru jatorri, proiektu bat 
"Ameriketako Estatu Batuetan 
musika egiten ari ginela ezagu-
tu genuen elkar, 2007an". Hala 
eman dio aditzera Azpirozek 
Arrasate Irratiari. "Baina Wil-
kinson barik, Matt Harding 
gitarra jole amerikarra zegoen 
taldean eta harekin grabatu 
genituen aurreneko diskoak". 

Jatorri askotariko musika-
riek osatzen dute taldea. "Nork 

bere karga kulturala ekartzen 
diogu taldeari". Toki askota-
riko lagunak, musika bidez 
elkartuak."Euskal Herrian, 
Txinan edo Australian, musi-
ka hizkuntza instrumentu 
moduan hartuta konexio bat 
sortzeko aukera izatea prime-
rakoa da". 

Jazz egituratik abiatuta, 
haratago joaten da hirukotea. 
"Eklektikotasunari garrantzi 
handia ematen diogu eta mun-
duan zehar entzuten ditugun 
musikak gure abestietan sartzen 
saiatzen gara". 

Erritmo osagai indartsua 
dauka Elkano Browning Cream 
taldeak. "Mantegari Afrikan 
asko ibilitakoa da eta hark 
ekartzen du groove edo dantza-
rako erritmo hipnotiko hori". 
Asko erabiltzen duten elemen-
tua, hain zuzen. 

Elkano Browning Cream 
taldearen erritmo biziak
amaia antzokiko 'hall'-ean arituko da hirukotea 
gaur iluntzean, 20:00etan hasita

ZurIñe veLeZ de MeNdIZABAL 

Martitzen iluntzean Kulturateko 
Jokin Zaitegi aretoan aurkeztu 
zuten 2012ko Santamasetako egi-
taraua. Santamas Komisiñoko 
Ikeia Iborrak, Kultura zinegotzi 
Kepa Urteagak eta herriko zenbait 
kultur taldetako ordezkari Eneritz 
Urrutiak hartu zuten parte aur-
kezpenean. 

egitarau oparoa 
"Maien egutegixan arabera, mun-
due ez da mundu izengo abenduan 
22xen. Apokaliptikuen berbetan, 
bezperan, izetiai itxiko dutzau 
goizeko hamaikak aldera... Nola? 
Hortan, zorionez, ez die ados jar-
ten". Santamasak antolatzeko 
arduradunak baikorragoak dira, 
egitarau oparoa prestatu dute. 

Abenduaren 21ean, Luixifer txe-
rria aurkeztuko dute Herriko 
Plazan, 19:00etan. Gainera, Arra-
sateko Bertso Eskolako eta Gaz-
tetxeko bertsolarien arteko desa-
fioa egingo dute kale eta taber-
netan, 19:00etan.

Santamas egunari dagokionez, 
betiko hitzorduek arrakasta iza-
ten jarraitzen dute: txerri-dantzak 
eta larrain-dantzak, Uarkapeko 
pilota jaialdiak, Amaiako bertso 
saioak... Eta noski, azokek. 

Abereen azokak berritasuna 
dakar; "euskal arrazako animalia 
gehiago" egongo direla eman zuten 
aditzera antolatzaileek. Bestalde, 
artisau ferian bigarrenez lanbide 
zehatz bat hartu eta monografikoa 
egingo dute. Iaz artzaintza izan 
bazen protagonista, aurten euskal 
musika tresnak izango dira. Zuze-
nean nola egiten dituzten ikus-
teko aukera egongo da. Gaiarekin 
zerikusia duten beste bi ekimen 
prestatu dituzte: Lorentxo Altu-
be euskal musika tresnetan adi-
tua da, eta erakusketa egingo du 
hilaren 15tik 19ra, Harresi aretoan. 
Erakusketaren azken egunean, 
gainera, Oreka TXk txalapartari 
buruzko tailerra egingo du, 
18:30ean, aretoan bertan. 

martin Abaderen bisita
Beste nobedadeetako bat da aben-
duaren 24an Martin Abade Arra-
sateko pertsonaia mitologikoa 
bertatik bertara ezagutuko dugu-
la. Txoronpio eta Txoronpiari 
lagunduko die herriko haurrek 
Olentzerori bidalitako eskutitzak 
jasotzen. Hilaren 23an, pertsonaia 
hobeto ezagutzeko ipuin konta-
keta egingo dute Kulturaten, 
18:00etan. Bestalde, Olentzerore-
kin kantuan irteteko dei egin du 
Olentzeroren Batzordeak. Inte-
resatuz gero, gaur 18:00etan elkar-
tuko dira eta bihar 12:00etan, 
Goikobaluk Erlojuaren eraikinean 
duen lokalean. 

Urteaga, Urrutia eta Iborra, aurkezpenean.  |   z.V.D.M.

Egitaraua aurkeztuta 
hasi da festarako 
atzerako kontaketa
Santamasetan ez dira faltako dantza emanaldiak, 
taloak eta euskal musika tresnen erakusketa
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Z.v.d.m.  |  arraSatE

Arrasate Zientzia Elkarteak anto-
latutako Arrasateko iragana 
astintzen hitzaldi zikloaren barru-
ko azken berbaldia eskaini zuen 
martitzen iluntzean, Kulturaten, 
Josemari Velez de Mendizabal 
historialariak. Miguel de Madi-
nabeitia arrasatear ezezaguna 
eman gura izan zien ezagutzera 
bertaratutakoei.
Berbaldian, Miguel de Madinabei-
tia gerturatu zenien herritarrei.
Bai, eta Miguel de Madinabeitia 
zer eta nor izan zen azaltzen saia-
tuko naiz. 

Eta zer izan zen arrasatearra? 
Nire iritziz, XVIII. eta XX. men-
deen arteko zubia izan zen, bai-
ta idazlea ere, Arrasateko artxi-
boa arakatzen aitzindaria eta, 
gainera, hari esker dakizkigu 
Erdi Arotik hasita herriaren 
gaineko datuak. Bestalde, dibul-
gatzaile handia ere izan zen 
Madinabeitia.
eta nor izan zen?
Miguel de Madinabeitia 1828an 
jaio zen eta 1903an hil zen. 34 
urtez udal idazkaria izateagatik 
ezaguna da, baina aurretik sarrai-
lagintza enpresa pribatu baten 
aritu zen. Arrasateko seme eze-
zaguna izan zen, eta ea, behingoz, 
lehendabiziko zertzeladak ema-
teko gai naizen.

Miguel de Madinabeitia ez da per-
tsonaia ezaguna. Nola izan zenuen 
haren berri?
XX. mendeko historialari askok 
aipatu izan dugu Madinabeitia, 
baina ez geneukan haren arras-
torik, ez genekien benetakoa zen 
edo ez.

Iaz denbora nahikoa eduki 
nuen ikertzeko; haren familia-
rengana jo nuen, eta haiek ere 
gutxi zekiten. Baina nire eskae-
rari erantzunda, ganbara baten 
dokumentazio multzo bat topatu 
zuten eta nire eskuetan utzi zuten. 
Orduan ohartu nintzen zenbat 
gauza idatzi zituen, tartean Arra-
sateko historiaren gaineko 74 
orri. Orain, dokumentazio hori 
aztertzen ari naiz.

Josemari Velez de Mendizabal.  |   z.V.D.M.

josemari Velez de mendizabal | historialaria

"XVIII. eta XX. mende arteko zubia 
izan zen Miguel de Madinabeitia"" 

Z.v.d.m.  |  arraSatEt

Arrasate Musikalek zenbait 
kontzertu eskainiko ditu 
datozen egunetan. Bihar izan-
go da lehenengoa, San Fran-
tzisko elizan, 20:00etan. Goi-
kobaluko abesbatzekin bate-
ra arituko dira Arrasate 
Musikalekoak. 

Aurrena, Txistularien 
Banda Gaztea eta Goikobalu 
Txiki eta Gazteren txanda 
izango da, eta Otsango, Gora 
ikastolak eta Belenen jaio da 
interpretatuko dituzte.Nagu-
siek, berriz, Gabonetako sona-
tatxoa, El banco de Mendigu-
ren, Ai hau gauaren zoraga-
rria, Bigarren kalez kale eta 
Olentzero interpretatuko 
dituzte, beste hainbaten 
artean. 

Abenduaren 20an eta 31n, 
berriz, kalera irtengo dira 
Arrasateko Musikalekoak. 
Kulturaten izango da, datorren 
eguenean, 18:30ean, eta ikas-
leak izango dira protagonis-
ta. Urtea amaitzeko, berriz, 
ohi bezala, Amaia antzokian 
elkartuko dira hilaren 31n; 
Gabon zaharreko kontzertua 
eskainiko dute, 13:00etan 
hasita.

Arrasate 
Musikalen eta 
Goikobaluren 
kontzertua

x.u.  |  arraSatE

Arrasate Errugbi Taldeko 
mutilak hasi dira bigarren 
fasea hasterakoan egindako 
promesa betetzen; alegia, sail-
kapenean aurrean egoteko 
beharrezkoak diren garaipe-
nak lortzen.

Joan den astean hasi zuten 
fase berria, Uribealdearen 
kantxan. Arrasatekoendako 
zelai ezaguna zen, ligako lehen 
jardunaldia han jokatu zute-
lako, eta baita jipoi polita jaso 
ere (25-4). Zapatuan, baina, 
gauzak erabat ezberdinak izan 
ziren. Lehen itzuliko azken 
partiduetan izandako hobe-
kuntza baieztatuta, Igor Isa-
siren mutilak Uribealdea 
menperatzeko gauza izan ziren, 
(10-19) eta garaipen horrekin 
nahi moduan hasi dute fase 
berria. Garaipen horri esker 
etxeko mutilak laugarren dira 
sailkapenean. 

Zapatuan, berriz, zazpiga-
rren lekuan sailkatuta dauden 
Zaisa Irun taldearen bisita 
izango dute Mojategin (16:30). 
Irungoak minduta egongo dira, 
joan den astean Hernanik 
errepasoa eman zielako, euren 
etxean, gainera. 

Zaisa Irun 
taldearen 
bisita bihar 
Mojategin

emaitzak
iluna tab.-dribling 2-8
at betrayer-ostantz 3-3
abokajarro-iriztu 5-5
sonografos-iluntz 4-2
haizea's Weah-lasagabaster 2-5
aston birra-aldatz 3-7
Fidel & discipulos-ostantz 4-5
iluna taberna-iriztu 1-17
at betrayer-iluntz 3-6
abokajarro-lasagabaster 8-5
sonografos-aldatz 4-2
haizea's Weah-aston birra 6-4

sailkaPena
  taldea p j
 1 iriztu 13 5
 2 sonografos 13 5
 3 ostantz 11 5
 4 abokajarro 10 4
 5 dribling 9 4
 6 lasagabaster 6 5
 7 aldatz 6 5
 8 haizea's Weah 6 5
 9 at betrayer 4 4
 10 iluntz 4 5
 11 Fidel & discip. 3 4
 12 aston birra 1 5
 13 iluna taberna 0 4

Partiduak
abenduak 15, zapatua
10:30 abokajarro-aston birra / at betra.
11:30 at betrayer-aldatz / abokajarro
12:30 dribling-iriztu / aldatz
abenduak 16, domeka
10:30 iluna tab.-lasagabaster / Fidel &.
11:30 Fidel & disci.-iluntz / Lasagabas.
12:30 sonografos-haizea's / iluntz

jokalari berriendako 
epea: urtarrilak 28
Zaldibarko taldeek 
jokalari berriak fitxa-
tzeko azken eguna izan-
go da urtarrilaren 28a. 
Hortik aurrera ezingo 
da aldaketarik egin.

z a l d i b a r

www.fincasdonosti.com

aurreztu
gastuetan

eska iezaiguzu ikerketa 
bat konpromezurik gabe!

% 50
Jarri zure komunitatea 
eskurik onenetan
Espezialistak gara
Zure komunitatearentzako onena
eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan

- Jabekideen komunitateen kudeaketa integrala

- Bulego-eraikinen kudeaketa integrala

- Garaje-solairuen kudeaketa integrala

- Atzeratutako kuotak kobratzeko kudeaketa

- Alokairuen kudeaketa

- Eraikinen ikuskapen teknikoak: EIT

- Garbiketa-zerbitzuak

- Mantentze-lanak eta konponketa zerbitzua eguneko 24 orduetan.

- Bulegoa irekita eguneko 24 orduetan

Fincas Donosti-Arrasate
Garibai 6B Bis ARRASATE
Tel eta Faxa.: 943 252638
E-posta.: arrasate@fincasdonosti.com
www.fincasdonosti.comDONOSTI
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Atez ate ez, 5. edukiontziari bai, 
eman hitza herriari, Bergara 
Garbia plataformak prentsaurre-
koa egin zuen martitzenean, atez 
atekoaren gaineko bilkura mono-
grafikoaren biharamunean. Pla-
taformaren helburua herritarrak 
birziklapenaren gainean "kon-
tzientziatzea eta hezitzea" dela 
esanda, "hondakin gutxiago sor-
tzearekin batera, horiei trata-
mendu egokia eman" behar zaie-
la uste dute, "ahalik eta gehien 
birziklatuta; baina ez edozein 
modutan. Ez dugu uste herritarrak 
behartuz helburua lortuko dugu-
nik". 

Bilkuran atez ateko sistema 
egokientzat jo bazen ere, eurak 
ez daude horren alde: "Garestia 
da, herriaren itxura degradatuko 
duena eta deserosoa, batez ere 
nagusi eta ezinduendako". 

Inposatutako sistema dela azpi-
marratu zuten, eta batu dituzten 
4.691 sinadurei "Udal Gobernuak 
bizkarra eman" diela esanda, herri 
kontsulta eskatu zuten. Bosgarren 
edukiontziaren aldeko aldarrika-
penekin jarraituko dutela esan 
zuten, eta protesta ekimenak ira-
garri zituzten. Hala, paperez bete-

tako plastikozko poltsak jarriko 
dituzte leiho eta balkoietan, "atez 
atekoa jartzeak eragingo duen 
inpaktu bisuala irudikatzeko" eta 
herritarrei ekimenarekin bat egi-
teko dei egin diete. Debagoien 
mailako manifestazioa antolatzen 
ere ari dira ibarreko gainerako 
plataformekin.  

Bergara Garbiak protesta 
ekitaldiak antolatu ditu

Bergara Garbia plataformako kideak martitzeneko agerraldian.  |   anDEr MonEDEro

BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

arritxu barrusO  |  bErgara

Astelehenean egin zen EAJko 
Udal Taldeak eskatutako atez 
atekoaren gaineko ezohiko osoko 
bilkura monografikoa. Bergarako 
bilkuren aretoa lepo bete zen. 
Bergara Garbia plataformako 
kideak ere bertan ziren. Gober-
nuko kideen eta EAJko zinegotzien 
arteko eztabaidak luze jo zuen; ia 
hiru ordu eta erdi iraun zuen. 

Atez atekoaren alde egiteko 
Udal Gobernuak erabilitako argu-
dioak izan ziren, besteak beste, 
ingurumenarekiko eskaintzen 
dituen onurak, lortzen den birzi-
klatzen maila handia eta, kostuei 
dagokienez, bosgarren edukion-
tziaren sistemaren antzekoak 
direla. EAJko ordezkariek infor-
mazio eta transparentzia falta 
salatu zuten eta azaldu zuten atez 
atekoa sistema garestiagoa dela. 
Udal Gobernua atez atekoa "inpo-
satzen" ari dela adierazi zuten eta 
"XXI. mendeko despotismo ilus-
tratuaren ispilua" direla. 

Herritarren parte-hartzea 
Herritarrek ere hartu zuten hitza 
astelehenean. Horietako batek 
alkateari eskatu zion 4.700 sina-
durei kasu egiteko. Alkateak azal-
du zien eguaztenean Bergara 
Garbia plataformako ordezkari 
batekin biltzekoa zela, eta herri-
tar oro gonbidatu zuen bilerara.

Bergarako Zero Zabor taldeko 
kide batek hartu zuen hitz ondo-
ren. Hondakinen kudeaketan 
paradigma aldaketa beharrezkoa 
dela adierazi zuen eta herritarrei 
lasaitasunezko mezua zabaldu 
nahi izan zien: "Badakigu herri-
tarrek zalantza asko dituztela. 
Horregatik eskatzen diegu infor-

mazio kanpainetan parte hartze-
ko. Esan nahi diegu orain egiten 
dutenaren antzekoa izango dela. 
Ezberdintasun bakarra izango da 
organikoa bereiziko dutela".

bideragarritasun txostena 
Mankomunitateko kontu-hartzai-
lea ere izan zen osoko bilkuran 
eta atez atekoaren bideragarri-
tasun plana aurkeztu zuen. Adie-
razi zuen, besteak beste, honda-
kinen tratamendua gero eta 
garestiago bilakatzen ari dela: 
2004tik hona hondakinen trata-

mendua %215 garestitu da eta 
igotzen jarraituko duela aurrei-
kusten da. Mankomunitatearen 
ustez arazoaren konponbidea da 
zabor tona murriztea. Elortondok 
azaldu zuen bilketari dagokionez 
zalantza barik atez atekoa dela 
garestiena, baina ezinbestekoa 
dela hondakinen kudeaketa inte-
grala bere osotasunean aztertzea 
eta hori eginez gero ikuspegi 
ekonomiko huts batetik ez dagoe-
la aurrez esaterik zein den gares-
tiagoa. Mankomunitatearen ustez, 
gastuak murrizteko gakoa da 
bilketa-modu efizientea lortzea.

Zaborraren kuoten gaineko 
datuak ere eman zituen. Hemen-
dik eta 2016ra bitartean kuota 
%19,80 igoko da. Lehenengo urtean 
izango da igoera handiena, %14, 
baina aurrera egin eta atez atekoa 
beste herrietan inplantatu ahala 
kuotaren igoera txikiagoa izango 
da eta 2016an tasa %3 jaitsiko 
litzateke. Bestetik, azaldu zuen 
bilketaren kontratua esleitze 
prozesuan dagoela eta esleipena-

ren gastuaren muga 18 milioi 
euro dela.

galdeketarik ez 
EAJko ordezkariek behin eta 
berriz adierazi zuten herri gal-
deketaren beharra. Alkateak 
azaldu zuen ez dela galdeketarik 
egongo, gaur egun ez delako eza-
gutzen "atez atekoak bezain emai-
tza onak ematen dituen beste 
sistemarik". Horrez gain, Parte
-hartzerako zinegotzi Jaione Isa-
zelaiak jeltzaleei adierazi zien 
garai baten EAJk errauskailuaren 
aldeko hautua egin zuenean ez 
zela galdeketarik egin.

ordezkari politikoak 
Publikoan, ibarreko ordezkari 
politiko ugari izan ziren: Arrasa-
te, Aretxabaleta, Eskoriatza eta 
Antzuolako alkateak; Mankomu-
nitateko Ingurumen arduradun 
Josu Pereda; Oñatiko alkate ohi 
Lourdes Idoiaga eta Eskoriatzako 
EAJko zinegotzi Aitor Urrutia, 
besteak beste. 

Osoko bilkuren aretoa bete egin zuten herritarrek eta ordezkari politikoek.  |   arritxu barruSo

Asteleheneko osoko bilkura monografikoarekin bete egin zen aretoa

Atez atekoaren eztabaidak 
ia hiru ordu iraun zuen

Balorazioak

udAl gobernuA
"Argi geratu da atez ateko 
bilketa selektiboa dela 
ingurumenaren zaintzarako 
egokiena; baita ekonomikoki 
bideragarria dela, 
Mankomunitateko 
kontu-hartzailearen datuek 
erakutsi moduan. 
Sistemaren ezaugarri 
zehatzak, hau da, bilketa 
guneak eta bestelako 
zehaztasunak, urtarrilean, 
herritarrekin batera 
adostuko dira. Fase honek 
duen garrantziagatik 
parte-hartzea ahalik eta 
zabalena izatea nahi dugu".

eAj
"Udal Gobernuak benetako 
aurpegia erakutsi zuen: 
inposizioa. Entzundakoak 
entzun ondoren, Bilduri herri 
partaidetza eta herriaren 
hitza bost axola zaizkiola 
salatzen dugu. Argi geratu 
zen erabaki politikoa hartu 
duela ezker abertzaleak, atez 
ateko sistema askoz 
garestiagoa dela, eta alkateak 
ez duela entzun nahi beste 
sistema proposamenik. Guk 
sinesten dugu bergararron 
konpromisoan eta badakigu 
behartu gabe gaikako bilketa 
hobeto egiteko gai garela".

pse-ee
"Astelehenean 
gertatutakoa lotsagarria 
izan zen. Tentsio handia 
suma zitekeen, eta 
eztabaida bizia. Momentu 
batzuetan, gainera, ahotsa 
behar baino gehiago 
altxatu zuten batzuek. Eta 
zertarako? Ezertarako ez. 
Hiru orduko eztabaida izan 
zen eta ez ginen adostasun 
batera ere iritsi. Gainera, 
erabakia hartuta dago 
duela urtebetetik. Beraiek 
datu batzuk eman 
zituzten, baina guk beste 
batzuk ditugu".

dAtuA

Bilketaren esleitze prozesua 
martxan dago eta gastu 
muga 18 milioi euro da.

18
Milioi Euro
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25. URTEURRENA
eskerrik asko, denoi

J A N T Z I D E N D A
Martoko 34  Bergara  943 76 23 93 

Neurriak 38tik 60ra 

25. URTEURRENA
Etor zaitez gurekin ospatzera!

Aprobetxa itzazu!

%20 %30 %40 %50 DESKONTUAK

MONIKA BeLASTegI  |  bErgara

Hondakin bilketa sistemaren 
gaineko desadostasuna nabar-
mena izan arren, "komunean 
zenbait puntu dituztela" ikusi 
zuten Bergara Garbia platafor-
mako ordezkariek eta Udal 
Gobernuko kideek eguaztenean, 
plataformaren eskariz udaletxean 
egindako batzarrean. 

Plataformako lau kide joan 
ziren batzarrera atez atekoaren 
ezarpen prozesua bertan behera 
uzteko eskatzera, eta horietako 
batek, Josu Leturiak, esanda-
koaren arabera, "batzarra ondo 
joan zen, eta bilketa sistemaren 
gainean iritzi oso ezberdina izan 
arren,  era oso adeitsuan". 

Leire Iruinek ere, Ingurumen 
zinegotziak, gauza bera azpima-
rratu du: "Bilera oso lasai joan 
zen, ondo; iritzi ezberdinak izan-
da, nork berea argudiatuta". 

zenbait puntu komunean 
Bergara Garbiakoek hondakinen 
gaiaren gainean duten ikuspun-
tua azaldu zieten Jesus Elortza 
alkateari eta Leire Iruin zine-
gotziari eta bosgarren edukion-
tzia zergatik hobesten duten 
azaldu zieten. Gobernu taldeko 
kideek ere gauza bera egin zuten 
eta bi aldeek komunean zenbait 
puntu dituztela ikusi zuten. 

"Komunean gauza asko ditugu, 
eta puntu askotan ados gaude, 
gainera; hondakinekin dugun 
arazoarekin, esaterako", esan 
du Iruin zinegotziak.  

Bergara Garbia plataforma-
ko ordezkari Josu Leturia ere 
iritzi berekoa da: "Gure ikus-
puntuak mahai gaineratu geni-
tuen, eta, hainbat gauzatan ados 
ez gauden arren, beste batzuetan 
bagaudela ikusi genuen, oso 
agerikoak direlako. Esaterako, 
garbi geratu zen gaur egun egi-
ten dugun edukiontzien erabi-
lera ez dela egokia, edozein 
modutan botatzen ditugulako 
gauzak".

Edukiontziak kalean.  |   goiEna

Ikasleekin lantzen dituzten eskubide, betebehar eta arduren 
gaiarekin lotuta, eman, hartu, elkartasuna, beste errealitate 
batzuen ikuspegia... lantzeko, Gabonetan elkartasun kanpaina 
egiten dute, herri osoari zabalduta. Horren barruan, elkartasun 
mahaia jarriko dute, 11:00etatik aurrera, San Martin plazan, eta 
jostailu eta eskola materiala batuko dituzte. 

Aranzadi Ikastolakoek elkartasun azoka egingo 
dute bihar, zapatua, San Martin plazan

Hainbat ekintza antolatu dituzte datozen egunetarako. Astelehe-
nean, hilak 17, mus txapelketa izango dute; hilaren 18an, tute 
txapelketa; eta hilaren 20an, berriz, briska txapelketa. Santo 
Tomas egunean, hilaren 21ean, banatuko dituzte lehiaketa horie-
tako sariak; txistorra ogitartekoak ere emango dituzte Santo 
Tomas egunean,  eta ondoren dantzaldia egongo da.  

Zenbait ekintza izango dituzte datozen egunetan 
San Joxepe elkartekoek Santo Tomas atarian

Datorren eguaztenean, hilaren 19an, Kirol Kontseiluak batzarra 
egingo du Agorrosinen, ikus-entzunekoen aretoan, 19:00etan. 
Bertan, 2012-15eko Kirol Zerbitzuko plangintza estrategikoaren 
zirriborroa aurkeztuko da, eta 2012. urtean zehar egin dutena 
baloratuko da. Deialdia irekia da eta herritar guztiak daude 
gonbidatuak parte hartzera.

Eguaztenean, hilaren 19an, Kirol Kontseiluak 
batzarra egingo du Agorrosin Ekintza Gunean

Athletic Zaleen Elkarteak urteroko batzarra egingo du datorren 
martitzenean, hilaren 18an, eta bazkideei joateko dei egiten 
diete. Artatse elkartean egingo dute bilkura. Batzarrarekin 
batera, egutegiak banatuko dituzte, luntxa ere izango dute, eta 
bi saski ere zozketatuko dituztela aurreratu dute elkarteko 
bazkideek.

Athletic Zaleek urteko batzarra egingo dute  
hilaren 18an, martitzenean, Artatse elkartean

g.a.  |  bErgara

Atez ateko bilketa sistemaren 
aldeko hautua berretsi du 
Bergara Zero Zabor taldeak, 
erredakziora bidalitako pren-
tsa ohar baten bidez. Bertan 
dio garbi duela norabide 
horretan lanean hastea "ezin-
bestekoa" dela "egiazko" 
garapen jasangarria lortzeko 
eta pairatzen ari garen "kri-
si sistemikoa" atzean uzten 
joateko. Erraustegiari ateak 
itxi, zabortegi toxiko kon-
bentzionalei amaiera eman 
eta gaikako hondakin bilke-
ta selektiboa atez ateko sis-
tema bidez egiteko hartuta-
ko erabakiak babesten dituz-
tela gogora ekarri dute, eta 
EAJri "alarma soziala" piztea 
ere egotzi diote. 

Horrekin batera, herri-
tarrak informatzen jarraitu-
ko dutela ere azpimarratu 
dute: " Hamaika saio eta 
hitzaldi antolatu ditugu, eta 
baita Udalak ere, eta aurre-
rantzean ildo berean jarrai-
tuko dugu, guztion artean 
ahalik eta eredu egokiena 
osatu ahal izateko". Lasaita-
sun mezua ere bidali diete 
herritarrei.

Zero Zabor-ek 
dio EAJk 
alarma soziala 
piztu duela

Bergara Garbiaren eta Udalaren 
arteko batzarra "adeitsua" izan da
Eguaztenean egin zuten, plataformak eskatuta
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Postontzian sartzeko egutegia tolestu beharra dagoen kasuetan, 
atarietan etxe bakoitzerako bana lagako dira pilatxoan. 20an 
amaituko dute 2013ko egutegia banatzen. Data horren ondoren, 
Udaltzaingoan jasotzeko aukera izango da etxeren batean jaso ez 
bada. Udaletik azpimarratu dute Udaltzaingoak ez duela banatze-
ko alerik izango banaketa era ofizialean bukatu arte. 

Hasi dira Udalaren egutegia banatzen, eta etxe, 
denda eta elkarte guztietara iristen saiatuko dira

Izen-ematea momentuan  egingo da, bikoteko 20 euro ordainduta. 
Bihar sailkatzen direnek Euskal Herriko finala jokatuko dute. Hori 
izango da sari nagusia, baina bestelakoak ere egongo dira: 200 
euro, lehenarendako; 100, bigarrenendako; bi txuleta eta sorpresa, 
hirugarrenendako; eta untxia eta sorpresa, laugarrenendako. 
Euskal Herriko finala Agurainen izango da, martxoaren 9an.

Euskal Herriko IV. Mus Txapelketako kanporaketa 
jokatuko da bihar, 16:00etan, Artatse elkartean

Gabonak gainean ditugu eta gero eta gutxiago falta da Gaboneta-
ko pilota txapelketarako. Zenbait berrikuntzarekin dator aurten, 
gainera. Normalean hil amaieran bukatu izan den arren, aurten 
hilaren 23an izango da finala, pilotaz gain, beste zenbait ekintza 
ere egingo direlako Gabonetan pilotalekuan. Bestalde, neskaz 
bakarrik osatutako benjamin kategoria izango da, lehenengoz. 

Gabonetako pilota txapelketan neskaz osatutako 
kategoria bat izango da, lehenengo aldiz

Urte amaiera kantuan agurtuko du Alaiak Taldeak datozen 
asteotan. Elgetan abestu zuten eguaztenean, eta herrian borobil-
duko dute egitaraua. Hilaren 22an San Antonion abestuko dute, 
han urtero egiten den Napar Ferian. Eta bukatzeko, Gabon egu-
nean urteroko kalejira egingo dute Alaiak Taldeko kideek herri-
ko kaleetan barrena.

Urtea kantuan agurtuko dute Alaiak Taldekoek 
22an San Antonion eta herriko kaleetan 24an

m.b.  |  bErgara

Jardun euskara elkarteak 
euskal dantzen ikastaroa 
antolatu du urtarrilean hasi 
eta ekainera bitartean. Tri-
kitia, porrusalda, aurreskua, 
fandangoa eta arin-arina era-
kutsiko dituzte.

Eskolak eguaztenetan 
izango dira, urtarrilaren 9an 
hasita, 19:30etik 21:00etara, 
Zabalotegin, eta Abarka esko-
lako kideak izango dira ira-
kasleak, Juantxo Urbieta, 
Janire Urbieta eta Jon Arri-
llaga. 

Izena emateko Jardunen 
bulegora (Errotalde jauregi) 
jo daiteke, 943 76 36 61 zen-
bakira deitu edo jardunkul-
tura@topagunea.com helbi-
dera idatzi.

Ikastaroaren prezioa 15 
euro da hilean Jarduneko 
bazkideendako –ikastaro osoa 
90 euro dira–, eta 17 euro, 
berriz, gainontzekoendako 
–ikastaro osoa 102 euro–. 
Ikastaroan izena emanda sei 
hilabeteko konpromisoa har-
tzen da. 

Ikastaroa aurrera erama-
teko gutxienez 20 pertsona 
behar dira.

Euskal 
dantzen 
ikastaroa, 
Jardunekin

MONIKA BeLASTegI  |  bErgara

Txapa Irratiak blues jaialdia 
antolatu du biharko, hilak 15, 
gaztetxean. 22:30ean hasiko da 
eta Riffs&Chip's taldearen kon-
tzertuak irekiko du gaua

Gasteizko laukote horren 
ondoren, Belceblues bergararrak 
igoko dira taula gainera. Azken 
horiek urtarrilean Menphisen 
(AEB) ospatuko den nazioarteko 
blues txapelketarako prestatzen 
ari dira, eta biharko kontzertuan 
erakutsiko dute zertarako gai 
diren. 

Gainera, taldearen 101. zuze-
nekoa ere badenez, ezusteko 
ugari ere prestatu dituzte, kon-
tzertura hurbiltzen diren guz-
tiendako.

'jam session' ere bai
Gaua borobiltzeko, jam session 
egongo da Funk Junkers taldea-
rekin eta animatzen den beste 
edonorekin. Hori horrela, inte-
resa duenak instrumentua era-
man bestetik ez du parte hartze-
ko. 

Jaialdiaren sarrerako prezioa 
borondatea izango da.

Txapa Irratiko kideek azpi-
marratu duten moduan,  kon-
tzertua zuzenean entzuteko 
aukera izango da irrati libre 
horren bitartez. FMan entzuteko, 
97.20 sintonizatu behar da Ber-
gara inguruan, eta Internet bidez 
entzuteko, berriz, http://www.
txapairratia.org/ webgunean 
entzun daiteke.

Riffs&Chip's eta Belceblues bihar 
gaztetxean Txaparen eskutik

Belceblues taldea, Eskoriatzan egindako kontzertu baten.  |   goiEna

ERAKUSKETAK AROZTEGI ARETOAN
Buztinzale zeramika elkartearen erakusketa. Abenduaren 14tik 23ra  
Beart arte elkartearen erakusketa. Abenduaren 28tik urtarrilaren 20ra

Ordutegia: Asteartetik ostiralera: 18:00 – 20:30 Larunbatetan:  12:00 – 14:00 eta 18:00 – 20:30  
Igandetan: 12:00 – 14:00

Ondo pasa Gabon jaietan!
AbenduA

Ostirala 14

22:00 Txintxaun kolektiboaren 
“The Full Monty” antzezlana 
Zabalotegin. Sarrera: 8 €

AbenduA
larUNBata 15

18:30-21:30 DJ jaialdia
Zabalotegin. Doan.

20:00 Bergarako Orfeoiaren 
gabonetako kontzertua Mariaren 
Lagundiko elizan. Doan.

AbenduA
igaNdea 16

Zinea Zabalotegin. 
17:00* - 19:30: Barrura Begiratzeko leihoak. 4 €
* Eneko Olasagasti zuzendariarekin solasaldia.

Zine-kluba gaztetxean
18:00: El precio de la verdad

AbenduA
asteazkeNa 19

Zine kluba Zabalotegin. 
20:00 Morir de dia. 3€

 AbenduA
Ostirala 21

18:30: Musika eskolaren 
Gabonetako kontzertua Udal 
Pilotalekuan. Sarrera 12 urtetik 
beherakoek 2€, hortik gorakoek 
4€

AbenduA
larUNBata 22

NAPAR FERIA San Antonion.
Egunean zehar festa giroa.
22:30: Gabonetako kontzertua
Udal Pilotalekuan. 8€

AbenduA
igaNdea 23

19:00: “The wolves” kale antzerkia San Martin 
plazan.

AbenduA
asteleheNa 24

11:30: Olentzero Bateratua 
herriko haur eta gurasoekin
19:00 Olentzero eta Mari Domin-
gi kantuz Bergarako kaleetan. 
Irteera Udal biltegitik.

AbenduA
asteazkeNa 26

Ludoteka kalera. 
Munibe Plazan. 11:00-13:00. 

Goazen ume eta gurasoak 
elkarrekin jolastera. 
Zabalotegin. 17:30-19:30

Gabonetako 3x3 Saskibaloi 
Torneoa Udal pilotalekuan. 

AbenduA
OstegUNa 27

Ur jolasak Agorrosinen.
11:00 – 13:00 
16:00 – 18:00

18:00 Lorategian 1-3 urteko 
umeentzako antzezlana Zaba-
lotegin. 4€

AbenduA
Ostirala 28

11:00-13:00 Ludoteka kalera! 
Munibe plazan.

18:00: Taun Taun taldearen 
"Batuta" 5 urtetik gorako umeen-
tzako txotxongilo emanaldia 
Zabalotegin. 4€

AbenduA
larUNBata 29

09:00-14:00 Saskibaloi infantil mailako torneoa. Labegaraietan.

19:00 eta 22:30
Bergarako Musika Eskolakoen Peter Pan musikala.

Udal Pilotalekuan. Sarrerak: Butakan 15€ eta harmailan 12€.

igaNdea 30

09:00-14:00 Saskibaloi infantil mailako torneoa. Labegaraietan.

19:00
Bergarako Musika Eskolakoen Peter Pan musikala.

Udal Pilotalekuan. Sarrerak: Butakan 15€ eta harmailan 12€.

uRTARRilA
asteartea 1

Ongi etorri 
2013!!!

uRTARRilA
asteazkeNa 2

uRTARRilA
OstegUNa 3 eta Ostirala 4

Jolas Parkea Udal Pilotalekuan 
2-10 urte bitarteko haurrentzat
11:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 

Eguneko sarrera: 3€  / Bi egunetakoa: 5€

uRTARRilA
larUNBata 5

17:00 BIZAR ZURIk udaletxean 
haurren gutunak jasoko ditu.
19:00 ERREGE KABALGATA.
21:30 Gazteen arteko Afaria.
22:30-01:00  Amaia Txintxu-
rretarekin Dj jaialdia

uRTARRilA
igaNdea 6

 

Errege 
eguna.Agorrosingo ludotekan

11:00-13:00 Eskulanak
17:00 Aurpegi margoketa

19:00 Karaokea

Agorrosingo ikusentzunezko aretoan
17:00 Dantza familian

18:00 Haurrentzako dantza
19:15 Dantza ikuskizuna

Ur jolasak Agorrosinen
11:00 – 13:00 / 16:00 – 18:00

Tailerrak Agorrosingo ekintza gunean
11:00 - 13:00 / 17:00 – 20:00 
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Oñatiko Udalak arriskuan dau-
den adingabeak dituzten herriko 
familietan esku-hartze eta kale
-heziketa programak ipini ditu 
abian. Denok bat programan bi 
hezitzaile, Javier Bravo eta Amaia 
Apraitz, eta psikoterapeuta bat, 
Isidro Pouzas, egongo dira lanean.
Udalak Bidebarrietan duen loka-
letako baten izango du egoitza 
zerbitzuak; hain justu ere, Pau-
sokak erabiltzen duen lokalean. 
Adingabeekin lan egiteko pro-
gramaren aurrekontua 100.000 
euro da.

bi ildo nagusi ditu 
Adingabeekin lan egingo duen 
programak bi ildo nagusi ditu: 

alde batetik, arlo terapeutikoa 
dago: edozein adinetako adinga-
beendako da, eta familia-tera-
peutarekin eta familia-hezitzai-
le batekin egingo da; eta, beste 
alde batetik, kalean garatuko 
den arloa dago, gazteekin hartu
-eman zuzena izango duten hezi-
tzaileek egingo dutena. Azken 
horretan, 11-17 urte arteko gaz-
teak sartzen dira.

Denok bat programaren hel-
buru nagusia prebentzioa da. 
"Ahalik eta azkarren antzeman 
behar dugu arazoa. Posible bada, 
sortu aurretik, lehen sintomekin, 
egoera zaildu eta gogortu baino 
lehen lanean hasteko", esan digu 
Ainhoa Moiuak, Gizarte Zerbi-
tzuetako teknikariak.

programa integrala
Udalak lehiaketara atera zuen 
adingabeendako zerbitzua, eta 
Izan zentroak dauka ardura. 
Horretarako, hiru pertsonak 
dihardute lanean.

Programa integrala, osoa iza-
tea gura dute. Hau da, izan dai-
tezkeen arazoei osotasunean 
erantzuna emango diena. Helbu-
ru hori lortzeko bidean, herriko 
ikastetxeekin, kirol elkarte eta 
beste hainbat eragilerekin hartu
-emanetan daude.

Hezitzaileak izango dira ara-
zoak detektatuko dituztenak, 
baina, inork arazorik badu, euren-
gana joatea eskatu dute. "Arazo-
ren bat egon daitekeela uste 
duena lasai etor dadila guregana. 

Kasu zehatz batekin izan daiteke, 
edo informazioa eskatzeko, bes-
terik barik, baina etor dadila", 
dio Moiuak.

euren burua aurkeztu
Javier Bravo, Amaia Apraitz eta 
Isidro Pouzas lanean hasi zire-
netik, herriko errealitatea eza-
gutzen egon dira. Ikusten dute-
naren araberako plan zehatzak 
egingo dituzte ondoren. "Elkar-
lana bultzatu gura dugu. Eragile 
ezberdinekin egongo gara, herrian 
dauden beharrak ikusteko", esan 
digu Isidro Pouzas terapeutak.

Denok bat programaren kale
-hezitzaileek Oñati ezagutzen 
dihardute egunotan. Era berean,  
euren burua ezagutzera eman 
gura dute, gazteek arazoren 
bat badute norengana jo jakin 
dezaten. 

Adingabeekin lan egiteko 
'Denok bat' programa
udalak abian ipini duen heziketa programan bi 
hezitzailek eta psikoterapeuta batek dihardute

Ainhoa Moiua teknikaria, Javier Bravo hezitzailea, Isidro Pouzas terapeuta eta Amaia Apraitz hezitzailea.  |   txoMin MaDina

m.b.  |  oñati

Oñatiko Udalak eta Txanda 
dendarien elkarteak antola-
tutako V. erakusleiho lehia-
ketan botoa emateko epea 
zabalik dago. 41 establezimen-
duk eman dute izena (ikus 
beheko taula) eta dagoeneko 
apaindu dituzte komertzioak. 
Adituen epaimahai batek bost 
sari emango ditu, baina herri-
tarrek euren gustukoena 
aukeratzeko bidea ere badute. 
Txartel horiek udaletxeko 
harrera bulegoan, Turismo 
Bulegoan eta Sozioekonomia 
Zerbitzuan utz daitezke, hila-
ren 20a baino lehen.  

4.500 euro saritan 
Udalak 4.500 euro banatuko 
ditu saritan: lehenak 1.500 
euro; bigarrenak 1.000; hiru-
garrenak 500, laugarrenak 300 
eta bosgarrenak 200. Gainera, 
500 euro jasoko ditu urtean 
zehar erakusleiho aldaketa 
gehien egin dituenak.

Erakusleiho 
lehiaketan 
botoa eman 
daiteke

MuSika ESkola

Jose de Azpiazu musika eskolako ikasleek lan 
bikaina egin zuten Arrasateko akordeoi 
lehiaketan. Oihane Lazkanoiturburuk (12 urte) 
urrezko domina lortu zuen B mailan; Maddi San 
Krutzek (10 urte) urrezkoa jantzi zuen A mailan; 

eta akordeoi taldeak zilarrezko domina eta 300 
euro jaso zituen egindako lanarengatik. "Lan 
ikaragarria egin dute guztiek. Zorionak!", esan 
dute irakasleek. Txapelketan parte hartzeaz 
gain, kalejira egin zuten Arrasateko kaleetan.

Musika eskolakoak 
sariekin akordeoi 
lehiaketatik

amalur belar-denda 
aranburu margoak
aranburu bitxitegia
arkauz optika
baio arropa-denda
barue barne dekorazioa
bellotza loradenda
beloki iturgintza
Distira estetika
D'or estetika
ene bada
haritza liburu-denda
hirukar liburu-denda
iñurritegi iturgintza
itziar optika
juanitosa bazarra
kimu loradenda
korosti kafea
kukumiku arropa-denda
kuttun lentzeria
Laket
Laket 2
Lantzen
Letamendi arropa-denda
maria jose ile-apaindegia
maibi dekorazioa
marku arropa-denda
mendizabal kirol-denda
murua-ogiberri
oinath arropa-denda
sesiñena ile-apaindegia
sua bitxi-denda
sustrai fruta-denda
sustrai fruta-denda
thalasso-eder
txantxiku elektrizitatea
txokolateixia
urrutia gizonak
urrutia emakumeak
urtaza lentzeria
urtxin loradenda

PARTE 
HARTZAILEAK

esAnAk

"Programaren 
helburua 
prebentzioa da: 
arazoa azkar 
antzematea"

a i n h o a  m o i u a   |   t e k n i k a r i a

"Herrian 
dauden 
beharrak 
ikusten ari 
gara"

i s i D r o  P o u Z a s  |   p s i k o t e r a p e u ta

dAtuA

Horiek dira zerbitzu berrian lanean 
jardungo duten pertsonak: bi kale 
hezitzaileak izango dira eta bestea 
psikoterapeuta.

3
langilE
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Lehen

BEZa %8

Orain
Etxebizitza berrian

BEZ-a   %4

3. FASEA

Etxebizitzen
bukaera

139.000 -tik aurrera
23.127.654 pta

Logela bateko etxebizitza

168.000 -tik aurrera
27.952.848 pta

Bi logelako etxebizitza 

216.000 -tik aurrera
35.939.376 pta

Hiru logelako etxebizitza 

Debagoieneko Kaleratzeei 
Stop plataformako kide bat 
etorriko da datorren eguaz-
tenean, etxe-kaleratzeei 
buruz berba egitera. Krisia-
ren aurkako Oñatiko plata-
formak antolatu du hitzor-
dua, eta hitzaldia hasi aurre-
tik taldea aurkeztuko dute. 
Hitzaldia hilaren 19an izan-
go da, 19:00etan, kultura 
etxean.

Etxe-kaleratzeei 
buruzko hitzaldia 
eguaztenean

Papo pupa du izena Hipo 
eta Tomax pailazoen aben-
tura berriak, eta lan horixe 
erakuskera datoz bihar, 
zapatua, Errekaldeko herri 
eskolara. Tomax udaltzai-
naren eta Hipotolomeo gar-
bitzailearen arteko gora-
beherak kontatuko dituzte. 
Bihar da antzezlana, Insti-
tutuan, eta sarrerak 4 euro 
balio du.

Hipo eta Tomax 
pailazoak Errekalde 
herri eskolara datoz

Hilaren 20an inauguratuko 
dute Antixenako gaztetxea. 
Egun osoko egitaraua pres-
tatu dute, tartean, bazkaria, 
eta txartelak dagoeneko 
salgai daude Arrano, Ona 
eta Boga tabernetan. Baz-
kaldu aurretik, batukada 
eta poteoa egingo dituzte, 
eta ondoren, Gaztetxelandia. 
22:00etan, berriz, hainbat 
musika talderen kontzertua 
izango da.

Salgai gaztetxearen 
inaugurazio eguneko 
bazkarirako txartelak 

Domekan, hilak 16, izango 
da Gabonetako kontzertua 
parrokian, 19:00etan. Musika 
bandak, Oñati abesbatzak, 
parrokiako koruak, Ganbara 
abesbatzak, Ganbara Txiki 
abesbatzak eta Txantxiku 
Ikastolako abesbatzak har-
tuko dute parte. Iñaxio Iba-
rrondok zuzenduko du eta 
batutako dirua Malira bida-
liko dute.

Gabonetako 
kontzertua domekan 
da, parrokian

Virginia Imazek bi saio egin-
go ditu hilaren 20an haurren 
liburutegian, 18:00etan hasi-
ta. Lehenengoa 3 eta 5 urteko 
umeei zuzenduta egongo da 
eta bigarrena, 6 eta 9 urteko 
umeei. 30 ume hartuko ditu 
saioko, eta saioak ordu erdi-
koak izango dira. Haur libu-
rutegian jaso behar dira 
gonbidapenak.

Oihulari Klownek bi 
emanaldi egingo ditu 
haur liburutegian

O.e. |  oñati

Bera Bera eta Zuazo Barakal-
do eskubaloi taldeek partidua 
jokatuko dute bihar, zapatua, 
Zubikoan, 18:00etan. Aloña 
Mendiko eskubaloi sailak 
antolatu du partidua. 

Emakumezko eskubaloiak 
Serbian du orain hitzordu 
garrantzitsua, Europako txa-
pelketa jokatuko dute-eta 
han. Hori horrela, ohorezko 
mailako taldeak erdi oporre-
tan daude, eta geldiune hori 
aprobetxatu gura izan du 
Aloña Mendik goi mailako 
bi talde Oñatira ekartzeko. 
Bera Bera taldearekin harre-
man ona du Aloña Mendik, 
eta, harreman hori baliatuz, 
talde horrekin harremanetan 
jarri ziren oñatiarrak herri-
ko jaiak pasatu zirenean. 
Talde aurkaria Zuazo Bara-
kaldo izango da. Abenduko 
geldiunea pasa ostean, urta-
rrilean jarraituko du ema-
kumezkoen ligak, eta lehen 
partidua, hain zuzen, Bera 
Bera eta Zuazo Barakaldo 
taldeen artekoa izango da.

Urtarrilean, aldiz, gizo-
nezkoek mundiala izango dute 
jokoan Espainian, eta, gel-
diune hori aprobetxatuta, 
Asobal ligako bi talde ekarri 
gura ditu Aloña Mendik Oña-
tira. Dagoeneko jarri dira 
harremanetan talde batekin 
baino gehiagorekin.

Bera Beraren eta Zuazo 
Barakaldoren arteko partidua 
doan izango da. 

Bera Bera eta 
Barakaldo, 
aurrez aurre
Zubikoan

Joan den urtean egin zen moduan, aurten ere herriko plazan egingo dute elkartasun azoka.  |   Elkar hEzi

OIHANA eLOrTZA  |  oñati

Bihar, zapatua, egingo du Elkar 
Hezik urteroko Elkartasun Tau-
padak izeneko azoka. Herriko 
plazan izango da, 10:00etatik 
14:30era bitartean. 

Euskal Herri osoko gobernuz 
kanpoko 18 erakunde etorriko 
dira. Bakoitzak egiten dituen 
proiektuen inguruko informazioa 
eta dituen produktuak ekarriko 
ditu, erakusteko eta saltzeko.
Horrez gain, baina, beste hainbat 

postu ere egongo dira; tartean, 
Eskola Agenda 21eko postua. 
Txoko horretan, hondakinen 
gaiarekin lotutako erakusketak 
eta berrerabilitako olio eta ontzie-
kin xaboia egiteko tailerrak egin-
go dituzte. Aurpegi-margoketa 
tailerra ere izango da. 

zapatak eta bitxiak 
Joan den urteko arrakasta iku-
sita, aurten ere oinetakoen bil-
keta egongo da Bilboko Zorua 

oinetako-dendaren bitartez. Zapa-
ta horiek Saharara bidaliko dituz-
te gero. Horrekin batera, bizikle-
tak ere batuko dituzte, Gazteak 
eta Garapena izeneko gobernuz 
kanpoko erakundearen eskutik. 
Bada, bizikletak Beninera bida-
liko dituzte. 

Bestalde, Elkar Heziko gura-
so eta ikasle zein irakasleek egin-
dako gozogintza eta berrerabili-
tako bitxigintza postuak ere 
jarriko dituzte. Bi postu horietan 
batuko duten dirua Maliko proiek-
tuetara bideratuko dute. Perku-
sio emanaldi txiki bat eta txosna 
ere egongo dira goizean.

Elkartasun azokak Elkar Hezik 
antolatutako abenduko lehen 
hamabostaldiko egitarau oparoa 
bukatuko du. Tartean, gaur ber-
tan batxilergoko lehen mailako 
ikasleek natura eta artea uztartzen 
dituen Garaionekin egingo duten 
naturartelana.

Gobernuz kanpoko 18 
erakunde eta postu ugari 
biharko elkartasun azokan
Elkar hezik antolatuta, hainbat produktu erakutsi 
eta oinetako eta bizikleta bilketa egingo dute
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nola aukeratu jostailuak

gabonetan non-zer

gabonetarako lau menu

santamasetan ,
euskal musika tresnak

Punta-puntako 
bertsolariak 

santamasetan

gabonetan, etxera buelta

Postal eta egutegi 
pertsonalizatuak

erAbil
i  g

eHig
Arri  H

Au 

GABONETAN! 
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Iturriotz 41. ARRASATE
Tel.: 943 79 63 69

(Batzokia)

ONDO PASAU
SANTAMASAK!

Eguneko menua, asteburuetako
menu bereziak, despedidak,

banketeak, eta abar.

OsPakizunak
arrasate benta Zaharreko mutiko 
alaien euskal kantu kalejira
Erdigunean, 12:00etan hasita.

arrasate aramaioko sagardoa eta 
taloak probatzeko aukera
Herriko Plazan, 11:00etan.

oÑati antixena gaztetxearen 
inaugurazioa
Hainbat ekintza 12:00etatik gaue-
ra arte; poteoa, pregoia, bazkaria 
eta kontzertuak, besteak beste.  
  
arrasate txerri-dantza eta 
larrain-dantza
Herriko Plazan, txerri-dantza 
herrikoia 13:45ean. Gero, 19:30ean, 
txerri-dantza eta larrain-dantza 
emanaldiak izango dira.   

arrasate earen santamasetako 
ospakizuna 
Txistorra banatuko dute Alkar-
tetxean, 12:00etan. 

Jaiak
bergara napar Feria san antonion
10:00etan hasita, azoka eta beste 
hainbat ekintza.

bertsOlaritza
arrasate santamasetako bertso 
jaialdia, aeDk antolatuta
Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, 
Igor Elortza eta Amaia Agirre. 
Gai-jartzailea: Josu Goikoetxea. 
Amaia antzokian, 20:30ean.

kirOla
antZuoLa Futbola: 
antzuola-Zestoa
Futbol partidua izango da: Antzuo-
la-Zestoa. 16:00etan, Eztalan. 

aretxabaLeta Leixargaratera 
irteera
Murrukixoren egoitzan, 09:00e-
tan. 

arrasate herri kirolak
Iñaki Perurena; aizkoran, Nafa-
rroa Gipuzkoaren kontra; ema-
kumezkoen trontza… Zaldibarren, 
12:00etan.

bestelakOak
eLgeta jostailu truke azoka
Herriko Plazan. 

eskoriatZa mahai jolas maratoia
Gaztelekuan, 18:00etan

Domeka

23
musika
arrasate mississippi mass Choir
Gospel emanaldia Amaia antzo-
kian, 20:00etan.

oÑati gabonetako kontzertua, 
udaletxeko arkupeetan

Jose de Azpiazu musika eskola-
ko txistulari eta soinu-joleek eta 
Aita Madina txistulari taldeak. 
Foruen plazan, 19:00etan. 

aramaio gabon kantaldia san 
martin elizan
Otxandio, Arrasate (Portaloi tal-
dea), Legutio eta Aramaioko 
ordezkariekin. 19:00etan.

eskoriatZa musika eskolaren 
gabonetako kontzertua
Kiroldegian, 18:00etan.

antzerkia
bergara 'the Wolves' kale 
antzerkia
Deabru Beltzak konpainiarena. 
San Martin plazan, 19:00etan.

aretxabaLeta 'Zapata gorriak' 
umeendako ikuskizuna
Patata Tropikala taldearekin. Arku-
peko Zaraia aretoan, 17:00etan.

arrasate martin abaderi buruzko 
ipuin kontaketa
Hirune Iribecampos, Julene Etxa-
dona eta Vanessa Gonzalez. Kul-
turateko areto nagusian, 18:00e-
tan.

OsPakizunak
eLgeta txokolate jana
Guraso elkartearen eskutik. Herri-
ko Plazan, 17:00etan.

eLgeta 'elgeta kantuan', gabonak
Kalez kale eta tabernaz taberna 
kantuan egiteko gonbita. 13:00.

zinema
eskoriatZa gaztelekua: zinema
Gabonetako emanaldi berezia. 
18:00etan hasiko da. 

umeak
aretxabaLeta mahai-futbol 
txapelketa ludotekan
8 eta 12 urte artekoendako. 17:00. 

kirOla
oÑati iii. ziklo-kros txapelketa
San Martinen, 09:00etan. Aloña 
Mendiko txirrindularitza taldeak 
antolatuta. 

arrasate Pilota jaialdia
Uarkapen, 18:00etan.

eskoriatZa areto-futbola: euskal Liga
Eskoriatza-Lagun Onak partidua. 
Kiroldegian, 16:00etan. 

asteLehena

24
OsPakizunak
aretxabaLeta gabon kantuak 
kaleetan
Herriko umeak eta gurasoak. 
Herriko Plazan, 10:30ean.
 
eskoriatZa trikitixa eskolakoekin 
kalejira
13:00etan hasiko da.

eskoriatZa gabon kantaldia
Plazan elkartuko dira umeak eta 
kalejira egingo dute, 12:30ean. 

LeintZ gatZaga gabon kantuan
Gureleko ume eta gurasoak Herri-
ko Plazan batuko dira, 09:30ean.

arrasate txoronpio, txoronpia eta 
martin abade
11:40ean abiatuko dira Munarre-
tik, 13:15ean Seber Altuben. Egu-
raldi txarra bada, Uarkapen. 

eLgeta gabon kantuak
Guraso elkarteak antolatutako 
irteera, 10:00etan. Amaitutakoan 
salda eta txorizoa plazan.

bergara olentzero eta mari Domingi
11:30ean hiru ikatetxeetako 
umeak ibiliko dira kantuan. 
19:00etan kalerik kale ibiliko 
dira gutunak jasotzen Olentzero 
eta Mari Domingi.

bergara alai taldeak kaleak 
alaituko ditu
Kalejira egingo dute iluntzean.

egubakoitZa

21
musika
bergara musika eskolaren 
gabonetako kontzertua 
Udal Pilotalekuan, 18:30ean.  

arrasate never surrender
Gaztetxean, 22:30ean.

antzerkia
antZuoLa Domingo Chinchillarekin 
helduentzako ipuinak
Torresoroan izango da emanaldia, 
22:00etan. 

OsPakizunak
arrasate haitzama taldearekin 
dantzaldia
Herriko Plazan, 20:00etan.

antZuoLa txistorra banatuko da 
erretiratuen elkartean
17:00etan hasita. Izena eman behar 
da bertan. 

kirOla
eLgeta Pilota txapelketako 
finalaurrekoak
Gabonetako txapelketa. Umeen 
12 norgehiagoka, 17:30ean; bete-
ranoen norgehiagokak,19:00etan. 
Pilotalekuan.

bertsOlaritza
arrasate bertso desafioa
Bertso Eskolako eta Gaztetxeko 
bertsolarien artean. Herriko kale 
eta tabernetan, 19:00etan.

bestelakOak
aretxabaLeta murrukixoren 
mendi astea: 'Dolomitak'
Nerea Ulezia aretxabaletarrak 
eskainiko du saioa. Arkupeko 
Zaraia aretoan, 19:00etan. 

eLgeta bisita mizpirualdera
Taldea 15:30ean abiatuko da Men-
dizaleen plazatik.

arrasate Zezensuzkoa
Herriko Plazan, 21:30ean.

arrasate Portaloi taldearen kantu 
kalejira
Erdigunean, 19:00etan. 

arrasate erraldoi eta kilikien 
kalejira
Herriko Plazan, 18:30ean.

oÑati oñati kirol sariak 2012
Udaletxean, 19:00etan.

ZaPatua

22
musika
bergara gabonetako kontzertua 
pilotalekuan
Bergarako Udal Musika Banda-
rekin, Aritzetarekin, Bergarako 
Orkestra Sinfonikoarekin eta 
Bergarako Orfeoiarekin. Udal 
Pilotalekuan, 22:30ean.

oÑati gabonetako kontzertua
Agustindarren elizan, Oñati 
Abesbatzaren eskutik. 20:15ean 
hasiko da.

aretxabaLeta akordeoi 
orkestraren gabonetako 
kontzertua
Sarrera, debalde. Arkupeko Zaraia 
aretoan, 20:00etan.

gabonetan    
non-Zer

abendua 21
urtarrila 5

goiEna

Debagoiena badator olentzero!
Umeek maiteen duten ikazkina Debagoienera 
etorriko da, menditik, eta ume eta gurasoek 
ongietorria egiteko aukera izango dute Olen-

tzero opariak banatzen hasi aurretik. Hilaren 
24an, Gabon bezperan etorriko da, ilunkeran. 
Adi egon, beraz, herri bakoitzeko ongietorri 
ospakizunei!

4. orrialdean, jarraipena.

JoSEtxo arantzabal

oÑati tobera
Debagoienak Oñati epaituko 
du. Besteak beste, Oñatiren 
inkomunikazioa interesatua 
dela leporatu diete bailarako 
beste herriek. Oñatiren defen-
tsak horrek oinarririk ez 
duela demostratu beharko du. 
Antzerki satiriko hori oña-
tiarrek antzeztua da eta Baga-
ra elkarteak antolatua. Hila-
ren 28an izango da epaiketa, 
Zubikoan, 19:30an.
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Oparitarako artikuluak Larruzko artikuluak Bitxiak Kosmetika
Kanpantorpea 4, behea 

Arrasate
Tel.: 943 79 12 19

OsPakizunak
arrasate benta Zaharreko mutiko 
alaien euskal kantu kalejira
Erdigunean, 12:00etan hasita.

arrasate aramaioko sagardoa eta 
taloak probatzeko aukera
Herriko Plazan, 11:00etan.

oÑati antixena gaztetxearen 
inaugurazioa
Hainbat ekintza 12:00etatik gaue-
ra arte; poteoa, pregoia, bazkaria 
eta kontzertuak, besteak beste.  
  
arrasate txerri-dantza eta 
larrain-dantza
Herriko Plazan, txerri-dantza 
herrikoia 13:45ean. Gero, 19:30ean, 
txerri-dantza eta larrain-dantza 
emanaldiak izango dira.   

arrasate earen santamasetako 
ospakizuna 
Txistorra banatuko dute Alkar-
tetxean, 12:00etan. 

Jaiak
bergara napar Feria san antonion
10:00etan hasita, azoka eta beste 
hainbat ekintza.

bertsOlaritza
arrasate santamasetako bertso 
jaialdia, aeDk antolatuta
Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, 
Igor Elortza eta Amaia Agirre. 
Gai-jartzailea: Josu Goikoetxea. 
Amaia antzokian, 20:30ean.

kirOla
antZuoLa Futbola: 
antzuola-Zestoa
Futbol partidua izango da: Antzuo-
la-Zestoa. 16:00etan, Eztalan. 

aretxabaLeta Leixargaratera 
irteera
Murrukixoren egoitzan, 09:00e-
tan. 

arrasate herri kirolak
Iñaki Perurena; aizkoran, Nafa-
rroa Gipuzkoaren kontra; ema-
kumezkoen trontza… Zaldibarren, 
12:00etan.

bestelakOak
eLgeta jostailu truke azoka
Herriko Plazan. 

eskoriatZa mahai jolas maratoia
Gaztelekuan, 18:00etan

Domeka

23
musika
arrasate mississippi mass Choir
Gospel emanaldia Amaia antzo-
kian, 20:00etan.

oÑati gabonetako kontzertua, 
udaletxeko arkupeetan

Jose de Azpiazu musika eskola-
ko txistulari eta soinu-joleek eta 
Aita Madina txistulari taldeak. 
Foruen plazan, 19:00etan. 

aramaio gabon kantaldia san 
martin elizan
Otxandio, Arrasate (Portaloi tal-
dea), Legutio eta Aramaioko 
ordezkariekin. 19:00etan.

eskoriatZa musika eskolaren 
gabonetako kontzertua
Kiroldegian, 18:00etan.

antzerkia
bergara 'the Wolves' kale 
antzerkia
Deabru Beltzak konpainiarena. 
San Martin plazan, 19:00etan.

aretxabaLeta 'Zapata gorriak' 
umeendako ikuskizuna
Patata Tropikala taldearekin. Arku-
peko Zaraia aretoan, 17:00etan.

arrasate martin abaderi buruzko 
ipuin kontaketa
Hirune Iribecampos, Julene Etxa-
dona eta Vanessa Gonzalez. Kul-
turateko areto nagusian, 18:00e-
tan.

OsPakizunak
eLgeta txokolate jana
Guraso elkartearen eskutik. Herri-
ko Plazan, 17:00etan.

eLgeta 'elgeta kantuan', gabonak
Kalez kale eta tabernaz taberna 
kantuan egiteko gonbita. 13:00.

zinema
eskoriatZa gaztelekua: zinema
Gabonetako emanaldi berezia. 
18:00etan hasiko da. 

umeak
aretxabaLeta mahai-futbol 
txapelketa ludotekan
8 eta 12 urte artekoendako. 17:00. 

kirOla
oÑati iii. ziklo-kros txapelketa
San Martinen, 09:00etan. Aloña 
Mendiko txirrindularitza taldeak 
antolatuta. 

arrasate Pilota jaialdia
Uarkapen, 18:00etan.

eskoriatZa areto-futbola: euskal Liga
Eskoriatza-Lagun Onak partidua. 
Kiroldegian, 16:00etan. 

asteLehena

24
OsPakizunak
aretxabaLeta gabon kantuak 
kaleetan
Herriko umeak eta gurasoak. 
Herriko Plazan, 10:30ean.
 
eskoriatZa trikitixa eskolakoekin 
kalejira
13:00etan hasiko da.

eskoriatZa gabon kantaldia
Plazan elkartuko dira umeak eta 
kalejira egingo dute, 12:30ean. 

LeintZ gatZaga gabon kantuan
Gureleko ume eta gurasoak Herri-
ko Plazan batuko dira, 09:30ean.

arrasate txoronpio, txoronpia eta 
martin abade
11:40ean abiatuko dira Munarre-
tik, 13:15ean Seber Altuben. Egu-
raldi txarra bada, Uarkapen. 

eLgeta gabon kantuak
Guraso elkarteak antolatutako 
irteera, 10:00etan. Amaitutakoan 
salda eta txorizoa plazan.

bergara olentzero eta mari Domingi
11:30ean hiru ikatetxeetako 
umeak ibiliko dira kantuan. 
19:00etan kalerik kale ibiliko 
dira gutunak jasotzen Olentzero 
eta Mari Domingi.

bergara alai taldeak kaleak 
alaituko ditu
Kalejira egingo dute iluntzean.

egubakoitZa

21
musika
bergara musika eskolaren 
gabonetako kontzertua 
Udal Pilotalekuan, 18:30ean.  

arrasate never surrender
Gaztetxean, 22:30ean.

antzerkia
antZuoLa Domingo Chinchillarekin 
helduentzako ipuinak
Torresoroan izango da emanaldia, 
22:00etan. 

OsPakizunak
arrasate haitzama taldearekin 
dantzaldia
Herriko Plazan, 20:00etan.

antZuoLa txistorra banatuko da 
erretiratuen elkartean
17:00etan hasita. Izena eman behar 
da bertan. 

kirOla
eLgeta Pilota txapelketako 
finalaurrekoak
Gabonetako txapelketa. Umeen 
12 norgehiagoka, 17:30ean; bete-
ranoen norgehiagokak,19:00etan. 
Pilotalekuan.

bertsOlaritza
arrasate bertso desafioa
Bertso Eskolako eta Gaztetxeko 
bertsolarien artean. Herriko kale 
eta tabernetan, 19:00etan.

bestelakOak
aretxabaLeta murrukixoren 
mendi astea: 'Dolomitak'
Nerea Ulezia aretxabaletarrak 
eskainiko du saioa. Arkupeko 
Zaraia aretoan, 19:00etan. 

eLgeta bisita mizpirualdera
Taldea 15:30ean abiatuko da Men-
dizaleen plazatik.

arrasate Zezensuzkoa
Herriko Plazan, 21:30ean.

arrasate Portaloi taldearen kantu 
kalejira
Erdigunean, 19:00etan. 

arrasate erraldoi eta kilikien 
kalejira
Herriko Plazan, 18:30ean.

oÑati oñati kirol sariak 2012
Udaletxean, 19:00etan.

ZaPatua

22
musika
bergara gabonetako kontzertua 
pilotalekuan
Bergarako Udal Musika Banda-
rekin, Aritzetarekin, Bergarako 
Orkestra Sinfonikoarekin eta 
Bergarako Orfeoiarekin. Udal 
Pilotalekuan, 22:30ean.

oÑati gabonetako kontzertua
Agustindarren elizan, Oñati 
Abesbatzaren eskutik. 20:15ean 
hasiko da.

aretxabaLeta akordeoi 
orkestraren gabonetako 
kontzertua
Sarrera, debalde. Arkupeko Zaraia 
aretoan, 20:00etan.

gabonetan    
non-Zer

abendua 21
urtarrila 5

goiEna

Debagoiena badator olentzero!
Umeek maiteen duten ikazkina Debagoienera 
etorriko da, menditik, eta ume eta gurasoek 
ongietorria egiteko aukera izango dute Olen-

tzero opariak banatzen hasi aurretik. Hilaren 
24an, Gabon bezperan etorriko da, ilunkeran. 
Adi egon, beraz, herri bakoitzeko ongietorri 
ospakizunei!

4. orrialdean, jarraipena.

JoSEtxo arantzabal

oÑati tobera
Debagoienak Oñati epaituko 
du. Besteak beste, Oñatiren 
inkomunikazioa interesatua 
dela leporatu diete bailarako 
beste herriek. Oñatiren defen-
tsak horrek oinarririk ez 
duela demostratu beharko du. 
Antzerki satiriko hori oña-
tiarrek antzeztua da eta Baga-
ra elkarteak antolatua. Hila-
ren 28an izango da epaiketa, 
Zubikoan, 19:30an.
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Ondo pasau Santamasak!

eskoriatZa hesian taldearen 
kontzertu akustikoa
Inkernu tabernan, 23:00etan.

eLgeta musika ikasleen emanaldia
Lorea Larrañagaren ikasleen 
eskutik. Elgetako koruak ere 
abestuko du. Espaloia antzokian, 
19:00etan.

antzerkia
bergara 'batuta' txotxongilo 
emanaldia
Taun-Taun taldearekin. Zabalo-
tegin, 18:00etan. 5 urtetik gorako 
haurrendako. Sarrera, 4 euro. 

antZuoLa maite Franko ipuin 
kontalaria torresoroan
17:30ean: 3-4 urtekoendako; 18:00e-
tan: 5-8 urtekoendako.

kirOla
oÑati gabonetako areto futbol 
txapelketa, herrirak antolatuta
Zubikoan, 09:30ean.

oÑati eskola mailako Debarroko 
esku pilota txapelketa
Larrañan, 10:00etan.

erakusketak
bergara Zeramika eta margo 
erakusketa aroztegin
Buztinzale eta Beart elkarteak. 
Martitzenetik egubakoitzera, 18:00
-20:30; zapatuetan, 12:00-14:00 eta 

18:00-20:30; eta domeka eta jaie-
gunetan: 12:00-14:00.

umeak
aramaio umeendako tailerrak
Ludotekan, 12:00etan.

eskoriatZa gabonetako parkea 
kiroldegiko kantxan
11:00-13:00 eta 17:00-20:00. Prezioa: 
4 egunerako txartela, 12 euro; 
egun bat: 5 euro.

bergara Ludoteka munibe plazan
Karpan jarriko dute. 11:00etan.

bestelakOak
eLgeta biodantza familian
Ana Sousaren eskutik, saio irekia. 
Herri eskolan, 17:00etan.

oÑati 'supernovas: la llave del 
lado oscuro del universo'
Lluis Galbanyren hitzaldia, Ilatar-
gi Astronomia Taldeak antolatuta. 
Kultura etxean, 19:00etan.
 
bergara makillaje tailerra
Gaztelekuan, 17:00etan.

bergara trikitizaleen 
gaztaina-erre eguna gaztetxean
18:00etan. 

ZaPatua

29
zinema
arrasate 'Campanilla y el secreto 
de las hadas' filma

Amaia antzokian, 17:00etan. 
Umeendako egokia da.

arrasate 'La vida de Pi' filma
Amaia antzokian, 22:00etan.

umeak
eskoriatZa Puzgarriak igerilekuan
11:00-13:00: 11 eta 13 urte bitarte-
koak; 17:00-18:00: 0 eta 6 urte 
bitartekoak; 18:30-20:00: 7 eta 10 
urte bitartekoak. 

kirOla
bergara saskibaloiko infantil 
mailako torneoa
Labegaraietan, 09:00etan.

oÑati espeletxiki, pasarelaz 
kanpoko abentura arrikrutzen

8-12 urte arteko umeendako. Infor-
mazioa: 943 08 20 00. 

eLgeta Defentsa pertsonala.
Tai txi txuan eta makilarekin 
defentsa pertsonal ikastaro irekia. 
Kiroldegian, 10:30ean. 

bergara Luis herzogen omenezko 
gabonetako Futbol txapelketa
BKE-Reala (Ipintza, 16:30). 

eskoriatZa 1/18 rally game
Gabonetako iraupen lasterketa. 
Kiroldegian, 16:00etan. 

oÑati Debarroko pilota txapelketa, 
eskola mailakoa
Larrañan, 10:00etan. 

antzerkia
aretxabaLeta 'buah txabal'
Unai Iturriagak idatzitako antzez-
lana Arkupen, 22:00etan. 4 euro. 

eLgeta ipuin kontalaria
Gaztetxoendako ipuin kontalari 
saioa Amaia Arriaranen eskutik. 
Gaztelekuan, 18:00etan.

bestelakOak
eskoriatZa euskal selekzioaren 
jaia antolatu dute
Gaztelekuan.

oÑati urteko azken egubakoitzeko 
elkarretaratzea
Foruen plazan, 19:00etan.

bergara Preso eta iheslarien alde 
kantuan aterako dira
Espoloitik abiatuta, 10:00etan.

bestelakOak
bergara Preso eta iheslarien 
aldeko elkarretaratzea
Hator Hator elkarretaratzea San 
Martin plazan, 19:30ean.

bergara mojito-gaua
Gaztetxean, 01:30ean.

oÑati herrira salmenta
Askotariko gauzak salduko dituz-
te Foruen plazan, 18:00etan.

eguaZtena

26
umeak
bergara goazen ume eta 
gurasoak elkarrekin jolastera
Euskal kantu eta jolasak Zaba-
lotegin, 17:30ean. Doan. 

bergara Ludoteka, munibe plazan
Karpan ipiniko dute, 11:00etan.

eskoriatZa Puzgarriak igerilekuan
11:00-13:00: 11 eta 13 urte artekoak; 
17:00-18:00: 0 eta 6 urte; 18:30-20:00: 
7 eta 10 urte.
 
aretxabaLeta Poxpolin Park
Ibarra kiroldegian. 11:00-13:00 eta 

17:00-20:00.Sarrera debalde kirolde-
giko bazkideentzat; bestela, 5 euro. 

aramaio umeendako tailerrak
Ludotekan, 12:00etan. 

eLgeta gabonetako tailerra 
ludotekan
Ludotekan. 17:00etan.

kirOla
bergara hiruko saskibaloi torneoa
Udal Pilotalekuan, 10:00etan. 
Antolatzailea: BKE saskibaloi.

eLgeta Pilota
Umeen Gabonetako pilota txa-
pelketa. Pilotalekuan; 11:00. 

oÑati eskola mailako Debarroko 
esku pilota txapelketa
Larrañan, 10:00etan.

antzerkia
aramaio 'antzokiko istorioak' 
antzezlana kultur etxean
Jakin eta Jolas antzerki taldearen 
obra da. 17:00etan.

eskoriatZa joko zaharren maratoia
Gaztelekuan, 18:00etan.

GaztetxOak
eskoriatZa bilboko Pinera irteera
Gaztelekukoendako da. 

bergara merienda handia
Gaztelekuan, 17:00etan. 

zinema
oÑati 'the fish wish' filma 
umeendako, euskaraz
Kultura etxean, 17:00etan. 

musika
arrasate arkada social, 
Des-kontrol, rat-Zinger eta 
screamers & sinners kontzertu 
solidarioa
Garun-paralisia duen Naiara 
Agredari laguntzeko. Gaztetxean, 
10:00etan. 

eguena

27
antzerkia
bergara 'Lorategian', 1-3 urte 
arteko umeendako antzezlana 
Teatro Paraisorekin. Zabalotegi 
aretoan, 18:00etan. 4 euro. 

aramaio magia ikuskizuna
Kultura etxean, 17:00etan. 

umeak
eLgeta gabonetako tailerra
Ludotekan, 17:00etan.

e s ko r i at Z a  g a b o n e t a ko  p a r ke a : 
kiroldegiko kantxako parkea
11:00etatik 13:00etara eta 17:00e-
tatik 20:00etara. 

aretxabaLeta uretako puzgarriak
Ibarra kiroldegian, 11:00etan. 

oÑati 'arrikrutz, aintzinako 
animalien artean'
3-8 urte bitarteko umeei zuzen-
duta. Informazioa: 943 08 20 00.

aramaio umeendako tailerrak
Ludotekan, 12:00etan.

bergara ur jolasak
Agorrosinen, 11:00etan. 

OsPakizunak
bergara sukaldaritza tailerra eta 
afaria, gaztetxean
21:00etan hasiko da afaria. 

GaztetxOak
eskoriatZa izotz pistara irteera
Gaztelekukoak Gasteizera. 

musika
aretxabaLeta abesbatzaren 
gabonetako kontzertua
Parrokian, 19:00etan. Debalde. 

oÑati musika eskolakoen 
emanaldia eguneko zentroan
11:00etan hasiko da kontzertua.

oÑati gospela, ganbara txiki eta 
gazte abesbatzen eskutik
Musika erlijiosoa begiratzeko bes-
te modu bat zikloko laugarren 
kontzertua. Zuzendaria: Aitor 

Biain Bidarte. Santa Anan, 19:00e-
tan.

kirOla
oÑati eskola mailako gabonetako 
Debarroko esku pilota txapelketa
Larrañan, 10:00etan. 

zinema
aretxabaLeta 'el hombre de al 
lado' filma
Arkupeko Zaraia aretoan, 19:30ean. 
Sarrera, 4 euro. 

bestelakOak
aretxabaLeta gaztaina saltzailea
Mitarte kalean, 18:00etan.

antZuoLa antzuolarrak munduan 
zehar: australia
Xabier Legorburu eta Ainhoa 
Lazkano. Olaranen, 18:30ean.

egubakoitZa

28
musika
arrasate maika makovski
Gaztemaniak! gazte programak 
antolatutako kontzertua egingo 
du Maika Makovski konposatzai-
le eta musikariak. Amaia antzo-
kian, 20:00etan.

3. orrialdetik dator.

MaiDEr arrEgi

bergara 'Peter Pan' musikala 
eta pintxo bereziak
Udal Pilotalekuan izango dira 
emanaldiak; abenduaren 29an, 
19:00etan eta 22:30ean, eta 
30ean, 19:00etan. Butakako 
sarrerak 15 euro kostatuko 
dira eta harmailetakoak, 12 
euro. Hilaren 27an, eguena, 
pintxo-poteoan, Peter Pan-en 
inguruko pintxo berezi bat 
egongo da taberna guztietan, 
hilaren 30era arte.

6. orrialdean, jarraipena.
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Erdiko kalea 54 behea 
20500 ARRASATE
Tel.: 943 79 09 09

... aurten ere, inoiz baino gehiago Gabonetan

EDERTASUNA OPARITU!

Gabon zoriontsuak,
guztioi!

aurpegi eta gorputz 
programetan

%20ko 
deskontua 

TRATAMENDU ESTETIKOAK

mikropigmentazioan

%20ko 
deskontua 

tratamenduetarako 
produktuetan 

%10eko 
deskontua 

eskoriatZa hesian taldearen 
kontzertu akustikoa
Inkernu tabernan, 23:00etan.

eLgeta musika ikasleen emanaldia
Lorea Larrañagaren ikasleen 
eskutik. Elgetako koruak ere 
abestuko du. Espaloia antzokian, 
19:00etan.

antzerkia
bergara 'batuta' txotxongilo 
emanaldia
Taun-Taun taldearekin. Zabalo-
tegin, 18:00etan. 5 urtetik gorako 
haurrendako. Sarrera, 4 euro. 

antZuoLa maite Franko ipuin 
kontalaria torresoroan
17:30ean: 3-4 urtekoendako; 18:00e-
tan: 5-8 urtekoendako.

kirOla
oÑati gabonetako areto futbol 
txapelketa, herrirak antolatuta
Zubikoan, 09:30ean.

oÑati eskola mailako Debarroko 
esku pilota txapelketa
Larrañan, 10:00etan.

erakusketak
bergara Zeramika eta margo 
erakusketa aroztegin
Buztinzale eta Beart elkarteak. 
Martitzenetik egubakoitzera, 18:00
-20:30; zapatuetan, 12:00-14:00 eta 

18:00-20:30; eta domeka eta jaie-
gunetan: 12:00-14:00.

umeak
aramaio umeendako tailerrak
Ludotekan, 12:00etan.

eskoriatZa gabonetako parkea 
kiroldegiko kantxan
11:00-13:00 eta 17:00-20:00. Prezioa: 
4 egunerako txartela, 12 euro; 
egun bat: 5 euro.

bergara Ludoteka munibe plazan
Karpan jarriko dute. 11:00etan.

bestelakOak
eLgeta biodantza familian
Ana Sousaren eskutik, saio irekia. 
Herri eskolan, 17:00etan.

oÑati 'supernovas: la llave del 
lado oscuro del universo'
Lluis Galbanyren hitzaldia, Ilatar-
gi Astronomia Taldeak antolatuta. 
Kultura etxean, 19:00etan.
 
bergara makillaje tailerra
Gaztelekuan, 17:00etan.

bergara trikitizaleen 
gaztaina-erre eguna gaztetxean
18:00etan. 

ZaPatua

29
zinema
arrasate 'Campanilla y el secreto 
de las hadas' filma

Amaia antzokian, 17:00etan. 
Umeendako egokia da.

arrasate 'La vida de Pi' filma
Amaia antzokian, 22:00etan.

umeak
eskoriatZa Puzgarriak igerilekuan
11:00-13:00: 11 eta 13 urte bitarte-
koak; 17:00-18:00: 0 eta 6 urte 
bitartekoak; 18:30-20:00: 7 eta 10 
urte bitartekoak. 

kirOla
bergara saskibaloiko infantil 
mailako torneoa
Labegaraietan, 09:00etan.

oÑati espeletxiki, pasarelaz 
kanpoko abentura arrikrutzen

8-12 urte arteko umeendako. Infor-
mazioa: 943 08 20 00. 

eLgeta Defentsa pertsonala.
Tai txi txuan eta makilarekin 
defentsa pertsonal ikastaro irekia. 
Kiroldegian, 10:30ean. 

bergara Luis herzogen omenezko 
gabonetako Futbol txapelketa
BKE-Reala (Ipintza, 16:30). 

eskoriatZa 1/18 rally game
Gabonetako iraupen lasterketa. 
Kiroldegian, 16:00etan. 

oÑati Debarroko pilota txapelketa, 
eskola mailakoa
Larrañan, 10:00etan. 

antzerkia
aretxabaLeta 'buah txabal'
Unai Iturriagak idatzitako antzez-
lana Arkupen, 22:00etan. 4 euro. 

eLgeta ipuin kontalaria
Gaztetxoendako ipuin kontalari 
saioa Amaia Arriaranen eskutik. 
Gaztelekuan, 18:00etan.

bestelakOak
eskoriatZa euskal selekzioaren 
jaia antolatu dute
Gaztelekuan.

oÑati urteko azken egubakoitzeko 
elkarretaratzea
Foruen plazan, 19:00etan.

bergara Preso eta iheslarien alde 
kantuan aterako dira
Espoloitik abiatuta, 10:00etan.

bestelakOak
bergara Preso eta iheslarien 
aldeko elkarretaratzea
Hator Hator elkarretaratzea San 
Martin plazan, 19:30ean.

bergara mojito-gaua
Gaztetxean, 01:30ean.

oÑati herrira salmenta
Askotariko gauzak salduko dituz-
te Foruen plazan, 18:00etan.

eguaZtena

26
umeak
bergara goazen ume eta 
gurasoak elkarrekin jolastera
Euskal kantu eta jolasak Zaba-
lotegin, 17:30ean. Doan. 

bergara Ludoteka, munibe plazan
Karpan ipiniko dute, 11:00etan.

eskoriatZa Puzgarriak igerilekuan
11:00-13:00: 11 eta 13 urte artekoak; 
17:00-18:00: 0 eta 6 urte; 18:30-20:00: 
7 eta 10 urte.
 
aretxabaLeta Poxpolin Park
Ibarra kiroldegian. 11:00-13:00 eta 

17:00-20:00.Sarrera debalde kirolde-
giko bazkideentzat; bestela, 5 euro. 

aramaio umeendako tailerrak
Ludotekan, 12:00etan. 

eLgeta gabonetako tailerra 
ludotekan
Ludotekan. 17:00etan.

kirOla
bergara hiruko saskibaloi torneoa
Udal Pilotalekuan, 10:00etan. 
Antolatzailea: BKE saskibaloi.

eLgeta Pilota
Umeen Gabonetako pilota txa-
pelketa. Pilotalekuan; 11:00. 

oÑati eskola mailako Debarroko 
esku pilota txapelketa
Larrañan, 10:00etan.

antzerkia
aramaio 'antzokiko istorioak' 
antzezlana kultur etxean
Jakin eta Jolas antzerki taldearen 
obra da. 17:00etan.

eskoriatZa joko zaharren maratoia
Gaztelekuan, 18:00etan.

GaztetxOak
eskoriatZa bilboko Pinera irteera
Gaztelekukoendako da. 

bergara merienda handia
Gaztelekuan, 17:00etan. 

zinema
oÑati 'the fish wish' filma 
umeendako, euskaraz
Kultura etxean, 17:00etan. 

musika
arrasate arkada social, 
Des-kontrol, rat-Zinger eta 
screamers & sinners kontzertu 
solidarioa
Garun-paralisia duen Naiara 
Agredari laguntzeko. Gaztetxean, 
10:00etan. 

eguena

27
antzerkia
bergara 'Lorategian', 1-3 urte 
arteko umeendako antzezlana 
Teatro Paraisorekin. Zabalotegi 
aretoan, 18:00etan. 4 euro. 

aramaio magia ikuskizuna
Kultura etxean, 17:00etan. 

umeak
eLgeta gabonetako tailerra
Ludotekan, 17:00etan.

e s ko r i at Z a  g a b o n e t a ko  p a r ke a : 
kiroldegiko kantxako parkea
11:00etatik 13:00etara eta 17:00e-
tatik 20:00etara. 

aretxabaLeta uretako puzgarriak
Ibarra kiroldegian, 11:00etan. 

oÑati 'arrikrutz, aintzinako 
animalien artean'
3-8 urte bitarteko umeei zuzen-
duta. Informazioa: 943 08 20 00.

aramaio umeendako tailerrak
Ludotekan, 12:00etan.

bergara ur jolasak
Agorrosinen, 11:00etan. 

OsPakizunak
bergara sukaldaritza tailerra eta 
afaria, gaztetxean
21:00etan hasiko da afaria. 

GaztetxOak
eskoriatZa izotz pistara irteera
Gaztelekukoak Gasteizera. 

musika
aretxabaLeta abesbatzaren 
gabonetako kontzertua
Parrokian, 19:00etan. Debalde. 

oÑati musika eskolakoen 
emanaldia eguneko zentroan
11:00etan hasiko da kontzertua.

oÑati gospela, ganbara txiki eta 
gazte abesbatzen eskutik
Musika erlijiosoa begiratzeko bes-
te modu bat zikloko laugarren 
kontzertua. Zuzendaria: Aitor 

Biain Bidarte. Santa Anan, 19:00e-
tan.

kirOla
oÑati eskola mailako gabonetako 
Debarroko esku pilota txapelketa
Larrañan, 10:00etan. 

zinema
aretxabaLeta 'el hombre de al 
lado' filma
Arkupeko Zaraia aretoan, 19:30ean. 
Sarrera, 4 euro. 

bestelakOak
aretxabaLeta gaztaina saltzailea
Mitarte kalean, 18:00etan.

antZuoLa antzuolarrak munduan 
zehar: australia
Xabier Legorburu eta Ainhoa 
Lazkano. Olaranen, 18:30ean.

egubakoitZa

28
musika
arrasate maika makovski
Gaztemaniak! gazte programak 
antolatutako kontzertua egingo 
du Maika Makovski konposatzai-
le eta musikariak. Amaia antzo-
kian, 20:00etan.

3. orrialdetik dator.

MaiDEr arrEgi

bergara 'Peter Pan' musikala 
eta pintxo bereziak
Udal Pilotalekuan izango dira 
emanaldiak; abenduaren 29an, 
19:00etan eta 22:30ean, eta 
30ean, 19:00etan. Butakako 
sarrerak 15 euro kostatuko 
dira eta harmailetakoak, 12 
euro. Hilaren 27an, eguena, 
pintxo-poteoan, Peter Pan-en 
inguruko pintxo berezi bat 
egongo da taberna guztietan, 
hilaren 30era arte.

6. orrialdean, jarraipena.
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Gabon 
zoriontsuak

opa dizkizuegu

eguena

3
umeak
antZuoLa jolas parkea
Eskolako patioan. 11:00-13:30 eta 
16:30-19:00. 

eLgeta gabonetako haur parkea
Frontoian, 17:00etan. Udalak anto-
latuta.

aramaio umeendako dantzaldia 
Kiroldegian, 17:00etan. 

bergara jolasparkea udal 
Pilotalekuan
11:00etatik 20:00etara.

arrasate txikilandia 2013
Txatxilipurdik antolatuta. Uar-
kapen, 11:00etan. 

eskoriatZa bilboko Pinera irteera
Tortolis ludotekan eta Gazteria 
Zerbitzuan eman dezakete izena 
8-12 urte arteko umeek.  

aretxabaLeta Pinera irteera
Izena emateko azken eguna, aben-
duak 21.

oÑati haur parkea, egubakoitzean
11:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 
20:00etara, Zubikoan.

oÑati ur jolasak
Zubikoan izango da, 10:30etik 
12:30era.

hitzaldiak
aramaio arabako eajren historia
Roman Berriozabal Arabako Uri 
Buru Batzarreko idazkariak egin 
duen ikerlana aurkeztuko du. 
Kultura etxean izango da ekital-
dia, 12:00etan.

bertsOlaritza
aramaio gabonetako bertso 
emanaldia
Bertsolariak: Maialen Lujanbio, 
Aitor Sarriegi, Miren Amuritza 
eta Xabi Igoa. Kultura etxean 
izango da, 19:30ean.

antzerkia
bergara antzerkia gaztetxean
Ispilu aurrean delako antzezlana 
egingo dute, 22:00etan.

egubakoitZa

4
umeak
eLgeta gabonetako haur parkea
Frontoian, 17:00etan. Udalak anto-
latuta. 

aramaio gabonetako haur parkea
Kiroldegian, 10:00etan. 

ZaPatua

5
OsPakizunak
bergara bizar Zurik umeen 
gutunak jasoko ditu
Errege Magoendako gutunak 
jasotzera etorriko da Bizar Zuri. 
Udaletxean izango da, 17:00e-
tan.

bergara errege kabalgata
Udal Biltegi parean. 19:00etan 
hasiko da.

eskoriatZa errege kabalgata
Pilotalekutik abiatuko dira Erre-
ge Magoak, 18:30ean.

aretxabaLeta errege kabalgata
Ibarra kiroldegitik irten (18:30) 
eta Herriko Plazara joango dira.

oÑati errege kabalgata
Plazatik abiatuko da, parrokia 
ondotik, 17:30ean. 

bergara gazteen arteko afaria
Izen-ematea kultura etxean da 
urtarrilaren 2a baino lehen. Nork 
bere afaria eraman behar du. 
Afalostean, Amaia Txintxurre-
tarekin DJ jaialdia. Afaria 19:00e-
tan hasiko da.

bertsOlaritza
oÑati gabonetako bertso jaialdia
Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, 
Andoni Egaña, Julio Soto, Unai 
Iturriaga eta Aitor Mendiluze. 
Gai-jartzailea: Oñatiko Bertso 
Eskola. Zubikoan, 22:30ean.

bestelakOak
oÑati jinkana: 'oñati ezagutzen'
7 eta 12 urte bitarteko umeenda-
ko, Turismo Bulegoak eta Txan-
dak antolatuta. 11:00etan hasiko 
da. Sariak arratsaldean banatu-
ko dituzte.

bergara sukaldaritza tailerra
Gaztelekuan, 17:00etan.

Domeka

30
kirOla
bergara saskibaloiko infantil 
mailako torneoa
Labegaraietan. 11:00etan

oÑati koadrilen arteko saskibaloi 
txapelketa
Zubikoan, 09:30ean.

bergara Luis herzogen omenezko 
gabonetako Futbol txapelketa
Eibar-UDA (Ipintza, 17:00).

antzerkia
aretxabaLeta 'izar eta Zenaida' 
umeendako antzezlana
3 euro. Arkupen, 17:00etan.

zinema
 

arrasate 'Campanilla y el secreto 
de las hadas' filma
Amaia antzokian, 17:00etan.

arrasate 'La vida de Pi' filma
Amaia antzokian, 19:30ean.

aramaio 'baztan' filma

Agoteak dira filmeko gaia. Kul-
tura etxean, 19:00etan.

dantza
eLgeta 'herrixa dantzan' 
espaloian
Patxi Monteroren eskutik. 18:00e-
tan haur eta gurasoendako, eta 
19:00etan helduendako. Doan.

GaztetxOak
 

eskoriatZa gaztelekua: 'gaba 
elegantia'
Gazte guztiei egiten diete dei. 

bergara Lip duba egingo dute
Gaztelekuan, 17:00etan. 

musika
bergara xabier montoia
Gaztetxean, 19:00etan.

asteLehena

31
kirOla
oÑati 2012 ixa 2013 san 
silvestre herri lasterketa
Herri lasterketa, Antxintxiketan 
taldeak antolatuta. 16:00etan 
gaztetxoen lasterketa eta 16:30ean, 
helduena.

eLgeta gabonetako pilota 
txapelketako finalak
Umeen finalak, 10:00etan; bete-
ranoenak, 11:30ean.

eskoriatZa V. silbestradie eta ii. 
manuel muñoz milia
Herri lasterketa egingo dute 
ume eta helduendako. 11:00: 
umeen izen-ematea; 12:00: hau-
rren lasterketa (14 urtetik behe-
rakoak); 12:30: txistorra-jana; 
17:00: helduen lasterketarako 
izen-ematea; 17:30: helduen las-
terketa, Herriko Plazan. Manuel 
Muñoz milia: lasterketako azke-
na izango da. 18:00: luncha.

bergara Luis herzogen omenezko 
gabonetako Futbol txapelketa
Finala (Agorrosin, 16:00).

bergara Presoen aldeko brindisa
Herriko Plazan, 01:00etan.

aramaio gabonetako Pilota kopa 
pilotalekuan: finala
Pilota Eskolak antolatu du eta 
Bergara, Antzuola, Arrasate, 
Eskoriatza, Oñati, Aretxabaleta 
eta Aramaioko pilotariek hartu 
dute parte. Finalak, 10:00etan.

oÑati koadrilen arteko gabonetako 
saskibaloi txapelketa
Zubikoan, 09:30ean.
 

musika
arrasate arrasate musikaleko 
bandaren gabon zahar kontzertua
Amaia antzokian, 13:00etan. 

oÑati musika bandaren kalejira
Foruen plazan hasita, 19:00etan.

umeak
aramaio bilboko Pinera irteera
Kiroldegian, 10:00etan. 

aretxabaLeta bizar Zuriren bisita
Ibarra kiroldegitik irten (18:30) 
eta Herriko Plazara joango da.

bestelakOak
bergara Preso eta iheslarien 
aldeko giza-katea
Fraiskozurin hasi eta San Martin 
plazaraino. 19:00etan.

oÑati manifestazioa, herrirak 
deituta
Foruen plazan, 19:00etan. 

bergara karaoke gaua
Gaztetxean, 02:00etan.

martitZena

1
OsPakizunak
antZuoLa urte berriari ongietorria
Arrola mendian, gauerdian.

eskoriatZa Presoen aldeko 
brindisa
Herriko Plazan, 01:00etan.

aramaio orixol mendira irteera
Kiroldegian, 09:00etan. Urte berria-
ri ongietorria egingo diote.

eguaZtena

2
umeak
aramaio ipuin kontalarien bi saio
Patata Tropikala taldearen esku-
tik. Kultura etxean, 17:00etan.

bergara ur jolasak eta tailerrak 
agorrosinen
11:00-13:00 eta 16:00-18:00, ur jola-
sak. 11:00-13:00 eta 17:00-20:00, 
tailerrak ludotekan. Ikus-entzu-
nezko aretoan, 17:00etan, fami-
liarteko dantza; 18:00etan, hau-
rrentzako dantza; eta 19:15ean, 
dantza ikuskizuna.

bergara Pinera irteera 
gaztelekutik
10:00etan irtengo da autobusa. 

oÑati gabonetako ur jolasak
Zubikoa kiroldegian izango da. 
Ordutegia: 10:00etatik 12:30era eta 
16:30etik 20:30era. 

zinema
oÑati 'the fish wish' umeendako 
filma, euskaraz
Kultura etxean izango da ema-
naldia, 17:00etan. 

5. orrialdetik dator.

JoSEtxo arantzabal

antZuoLa 'euskarazetamol' 
antzezlan barregarria
Ez Dok Hiru Bikoteatroko akto-
reak, Mikel Martinez eta Patxo 
Telleria, euskaraz ikasteko 
pilulak hartzen dabiltza. Euren 
gorabeheren kontura nahiko 
barre egiteko aukera izango 
duzue Euskarazetamol antzez-
lan umoretsu eta ironikoan, 
abenduaren 29an, zapatuan, 
Torresoroan, 22:00etan.
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Arkauz zure etxea da.

ARETXABALETA
ARRASATE

ARETXABALETA

banatzaile ofiziala banatzaile ofiziala

ARETXABALETA

60 urte baino gehiago
ARRASATEARETXABALETA 1950·2012

Zorionak 
eta

Urte berri on!

eguena

3
umeak
antZuoLa jolas parkea
Eskolako patioan. 11:00-13:30 eta 
16:30-19:00. 

eLgeta gabonetako haur parkea
Frontoian, 17:00etan. Udalak anto-
latuta.

aramaio umeendako dantzaldia 
Kiroldegian, 17:00etan. 

bergara jolasparkea udal 
Pilotalekuan
11:00etatik 20:00etara.

arrasate txikilandia 2013
Txatxilipurdik antolatuta. Uar-
kapen, 11:00etan. 

eskoriatZa bilboko Pinera irteera
Tortolis ludotekan eta Gazteria 
Zerbitzuan eman dezakete izena 
8-12 urte arteko umeek.  

aretxabaLeta Pinera irteera
Izena emateko azken eguna, aben-
duak 21.

oÑati haur parkea, egubakoitzean
11:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 
20:00etara, Zubikoan.

oÑati ur jolasak
Zubikoan izango da, 10:30etik 
12:30era.

hitzaldiak
aramaio arabako eajren historia
Roman Berriozabal Arabako Uri 
Buru Batzarreko idazkariak egin 
duen ikerlana aurkeztuko du. 
Kultura etxean izango da ekital-
dia, 12:00etan.

bertsOlaritza
aramaio gabonetako bertso 
emanaldia
Bertsolariak: Maialen Lujanbio, 
Aitor Sarriegi, Miren Amuritza 
eta Xabi Igoa. Kultura etxean 
izango da, 19:30ean.

antzerkia
bergara antzerkia gaztetxean
Ispilu aurrean delako antzezlana 
egingo dute, 22:00etan.

egubakoitZa

4
umeak
eLgeta gabonetako haur parkea
Frontoian, 17:00etan. Udalak anto-
latuta. 

aramaio gabonetako haur parkea
Kiroldegian, 10:00etan. 

ZaPatua

5
OsPakizunak
bergara bizar Zurik umeen 
gutunak jasoko ditu
Errege Magoendako gutunak 
jasotzera etorriko da Bizar Zuri. 
Udaletxean izango da, 17:00e-
tan.

bergara errege kabalgata
Udal Biltegi parean. 19:00etan 
hasiko da.

eskoriatZa errege kabalgata
Pilotalekutik abiatuko dira Erre-
ge Magoak, 18:30ean.

aretxabaLeta errege kabalgata
Ibarra kiroldegitik irten (18:30) 
eta Herriko Plazara joango dira.

oÑati errege kabalgata
Plazatik abiatuko da, parrokia 
ondotik, 17:30ean. 

bergara gazteen arteko afaria
Izen-ematea kultura etxean da 
urtarrilaren 2a baino lehen. Nork 
bere afaria eraman behar du. 
Afalostean, Amaia Txintxurre-
tarekin DJ jaialdia. Afaria 19:00e-
tan hasiko da.

bertsOlaritza
oÑati gabonetako bertso jaialdia
Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, 
Andoni Egaña, Julio Soto, Unai 
Iturriaga eta Aitor Mendiluze. 
Gai-jartzailea: Oñatiko Bertso 
Eskola. Zubikoan, 22:30ean.

bestelakOak
oÑati jinkana: 'oñati ezagutzen'
7 eta 12 urte bitarteko umeenda-
ko, Turismo Bulegoak eta Txan-
dak antolatuta. 11:00etan hasiko 
da. Sariak arratsaldean banatu-
ko dituzte.

bergara sukaldaritza tailerra
Gaztelekuan, 17:00etan.

Domeka

30
kirOla
bergara saskibaloiko infantil 
mailako torneoa
Labegaraietan. 11:00etan

oÑati koadrilen arteko saskibaloi 
txapelketa
Zubikoan, 09:30ean.

bergara Luis herzogen omenezko 
gabonetako Futbol txapelketa
Eibar-UDA (Ipintza, 17:00).

antzerkia
aretxabaLeta 'izar eta Zenaida' 
umeendako antzezlana
3 euro. Arkupen, 17:00etan.

zinema
 

arrasate 'Campanilla y el secreto 
de las hadas' filma
Amaia antzokian, 17:00etan.

arrasate 'La vida de Pi' filma
Amaia antzokian, 19:30ean.

aramaio 'baztan' filma

Agoteak dira filmeko gaia. Kul-
tura etxean, 19:00etan.

dantza
eLgeta 'herrixa dantzan' 
espaloian
Patxi Monteroren eskutik. 18:00e-
tan haur eta gurasoendako, eta 
19:00etan helduendako. Doan.

GaztetxOak
 

eskoriatZa gaztelekua: 'gaba 
elegantia'
Gazte guztiei egiten diete dei. 

bergara Lip duba egingo dute
Gaztelekuan, 17:00etan. 

musika
bergara xabier montoia
Gaztetxean, 19:00etan.

asteLehena

31
kirOla
oÑati 2012 ixa 2013 san 
silvestre herri lasterketa
Herri lasterketa, Antxintxiketan 
taldeak antolatuta. 16:00etan 
gaztetxoen lasterketa eta 16:30ean, 
helduena.

eLgeta gabonetako pilota 
txapelketako finalak
Umeen finalak, 10:00etan; bete-
ranoenak, 11:30ean.

eskoriatZa V. silbestradie eta ii. 
manuel muñoz milia
Herri lasterketa egingo dute 
ume eta helduendako. 11:00: 
umeen izen-ematea; 12:00: hau-
rren lasterketa (14 urtetik behe-
rakoak); 12:30: txistorra-jana; 
17:00: helduen lasterketarako 
izen-ematea; 17:30: helduen las-
terketa, Herriko Plazan. Manuel 
Muñoz milia: lasterketako azke-
na izango da. 18:00: luncha.

bergara Luis herzogen omenezko 
gabonetako Futbol txapelketa
Finala (Agorrosin, 16:00).

bergara Presoen aldeko brindisa
Herriko Plazan, 01:00etan.

aramaio gabonetako Pilota kopa 
pilotalekuan: finala
Pilota Eskolak antolatu du eta 
Bergara, Antzuola, Arrasate, 
Eskoriatza, Oñati, Aretxabaleta 
eta Aramaioko pilotariek hartu 
dute parte. Finalak, 10:00etan.

oÑati koadrilen arteko gabonetako 
saskibaloi txapelketa
Zubikoan, 09:30ean.
 

musika
arrasate arrasate musikaleko 
bandaren gabon zahar kontzertua
Amaia antzokian, 13:00etan. 

oÑati musika bandaren kalejira
Foruen plazan hasita, 19:00etan.

umeak
aramaio bilboko Pinera irteera
Kiroldegian, 10:00etan. 

aretxabaLeta bizar Zuriren bisita
Ibarra kiroldegitik irten (18:30) 
eta Herriko Plazara joango da.

bestelakOak
bergara Preso eta iheslarien 
aldeko giza-katea
Fraiskozurin hasi eta San Martin 
plazaraino. 19:00etan.

oÑati manifestazioa, herrirak 
deituta
Foruen plazan, 19:00etan. 

bergara karaoke gaua
Gaztetxean, 02:00etan.

martitZena

1
OsPakizunak
antZuoLa urte berriari ongietorria
Arrola mendian, gauerdian.

eskoriatZa Presoen aldeko 
brindisa
Herriko Plazan, 01:00etan.

aramaio orixol mendira irteera
Kiroldegian, 09:00etan. Urte berria-
ri ongietorria egingo diote.

eguaZtena

2
umeak
aramaio ipuin kontalarien bi saio
Patata Tropikala taldearen esku-
tik. Kultura etxean, 17:00etan.

bergara ur jolasak eta tailerrak 
agorrosinen
11:00-13:00 eta 16:00-18:00, ur jola-
sak. 11:00-13:00 eta 17:00-20:00, 
tailerrak ludotekan. Ikus-entzu-
nezko aretoan, 17:00etan, fami-
liarteko dantza; 18:00etan, hau-
rrentzako dantza; eta 19:15ean, 
dantza ikuskizuna.

bergara Pinera irteera 
gaztelekutik
10:00etan irtengo da autobusa. 

oÑati gabonetako ur jolasak
Zubikoa kiroldegian izango da. 
Ordutegia: 10:00etatik 12:30era eta 
16:30etik 20:30era. 

zinema
oÑati 'the fish wish' umeendako 
filma, euskaraz
Kultura etxean izango da ema-
naldia, 17:00etan. 

5. orrialdetik dator.

JoSEtxo arantzabal

antZuoLa 'euskarazetamol' 
antzezlan barregarria
Ez Dok Hiru Bikoteatroko akto-
reak, Mikel Martinez eta Patxo 
Telleria, euskaraz ikasteko 
pilulak hartzen dabiltza. Euren 
gorabeheren kontura nahiko 
barre egiteko aukera izango 
duzue Euskarazetamol antzez-
lan umoretsu eta ironikoan, 
abenduaren 29an, zapatuan, 
Torresoroan, 22:00etan.
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Arrasateko Alde Zaharreko tabernak:

Zazpi ahizparen gai den oihala
ebakirikan erditik,
alde batera hiru soineko,
utzirikan lau bestetik;
guraiziakin berezi arren
bakoitza bere aldetik,
ezagutzen da jantzi dirala
zazpiak oihal batetik.

Oihaltzat hartu zagun Euskadi
guraizitzat Bidasoa,
hibai koxkor bat besterik ez da
hutsa... balitz itsasoa.
Elkarren hurbil daude zazpiak,
muga daitzen da Pausoa.
Zergatik izan ez behar degu
famili bakar osoa?

Arbola baten zainetatikan
sortzen diran landareak
bezala gara Bidasoaren
bi aldetako jendeak;
berdinak dira gure jatorri,
ohitura eta legeak,
ama euskarak magal berean
hazitako senideak.

Santamasak 2012
Arrasate

Jostailuen truke azoka.  |   arantza oSoro

sormena garatzen 
duten jostailuak
amaia garate  |  arraSatE

Laster iritsiko da Olentzero Deba-
goienera, eta txikienei, jostailuak 
aukeratzeko ordua iritsi zaie. 
Batek baino gehiagok jada auke-
ratuak izango dituen arren, bes-
te asko oraindik gutuna idazten 
ari dira. 

Guraso guztiek dituzte 
buruhausteak garai hauetan; jos-
tailu jakin batzuk seme-alabentzat 
egokiak diren edo ez jakitea ez 
da lan makala. Haurren etorki-
zunari begira beharrezkoa izaten 
da aukeraketa ona egitea, jolas 
egiteko izateaz gain ikasteko ere 
balioko diete-eta.

Arantza Osoro Txantxilipur-
diko haurren saileko dinamiza-
tzaileak dio fantasia eta sormena 
bultzatzen duten jostailuak badira 
askoz hobeak direla. Azkenean, 
umeentzako oinarrizkoenetako 
gauza bat da jolas egitea, eta kome-
nigarria da ondo aukeratzea jos-
tailuak erosteko orduan.

Jarraian, opariak erosteko 
orduan kontuan hartu beharreko 
aholku pare bat.

interesa pizteko jostailuak 
Haur bakoitza desberdina da, nork 
bere berezitasunak ditu. Adin 
berekoak izan arren hezkuntza 
maila desberdina izan dezakete. 
Hori dela eta, haur bakoitzaren 
intereseko jostailuak opari egin 
beharko lirakete.

Adinari begiratzea garrantzi-
tsua den arren, gurasoak jakin 
behar du zein den haurraren hiz-

kuntza maila. Ahulguneak indar-
tzen saiatu behar den arren, neu-
rria hartu behar zaio, umea frus-
tratua senti ez dadin jostailuarekin 
ezin duenean gozatu. Azkenean, 
umeari interesa piztuko dion jos-
tailua izan behar du, eta ez gura-
soen interesekoa, haurra baita 
jolas egingo duena.

taldeko jostailuekin adi
Taldeko jostailuak opari egitea 
komenigarria da haurrarentzat, 

baina kontuan izan behar da  umeak 
ez badu norekin jolas egin, akats 
larria izango litzatekeela mota 
horretako jostailuak erostea. Jaki-
naren gainean egon behar dugu 
haurrak norekin jolas egin baduen 
edo ez.

Taldeko jolasen garrantziaz 
gain, banakako jostailuak ere abe-
rasgarriak dira etxeko txikienen 
sormena lantzeko. Bestalde, bai 
hauekin eta bai taldekoekin gai-
tasunak lantzen dituzte. 

umearen gustukoa izan behar du jostailuak, eta ez 
gurasoen gustukoa, umea baita jolas egingo duena

aurten ere abian da 
txatxilipurdi elkar-
tearen eskutik egin-
go den jostailuen 
truke azoka.
Zertan datza truke 
azoka hori?
izenak berak esaten 
duen moduan, jos-
tailu zaharren edo 
jada erabiltzen ez 
direnen trukea egi-
tean datza. bakoitzari, ematen 
duen jostailu bakoitzeko txartel 
bat ematen zaio, eta ondoren, 
truke egunean txartel hori beste 
jostailu batengatik aldatzen da.

Nolako harrera izan 
du?
urtetik urtera gero 
eta arrakasta han-
diagoa lortu du jos-
tailuen truke azokak, 
eta hori oso pozgarria 
da. aurreko urtean 
jende asko hurbildu 
zen bertara, eta aur-
ten, berriz, jostailuak 
jasotzen hasi aurre-

tik, jendearen deiak jasotzen hasi 
gara honen berri jakin nahian. 
Jendeak interesa duela erakusten 
du; hortaz, sentsazio onak ditugu 
aurtengo.

arantza oSoro

"Urtetik urtera gero eta arrakasta 
handiagoa du jostailuen truke azokak"

ArAntzA osoro | txatxiliPurDiko DinaMizatzailEa
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m.a.  |  arraSatE

Zorionak eta urte berri on. Hori-
xe esateko bidaltzen ditugu pos-
talak Gabonetan. Sasoi batean 
mordoa, eta orain gutxiago; sasoi 
batean, postaria noiz pasatuko 
zain egoten ginen, eta orain, 
e-postaz jasotakoak dira gehie-
nak. 

Gobernuz kanpoko erakunde 
eta elkarte askok eskaintzen 
dituzte postalak. Batzuek musi-
ka dute, beste batzuek irudi 
politak eta mezu dotoreak. Bai-
na badaude beste batzuk guztien 
artean bereziak, norberak etxe-
koen argazkiekin egindakoak. 

Kapritxodunek egin izan 
dituzte horiek, eta gehienak seme
-alabak izan ondoren hasten dira 
halakoak egin eta bidaltzen. 

Batzuek familia osoaren argaz-
kia erabiltzen dute, baina gehie-
nek umeen argazkiak. Baserritar 
jantzita edo udazkeneko giroan 
ateratakoak izan ohi dira asko. 
Eta, zalantza barik, beste edozein 
postal baino gusturago jasotzen 
dituzte senideek eta lagunek.

egutegiak ere bai 
Postalak beharrean egutegiak 
egiten dituzte beste batzuek; 
haiek ere etxekoen argazkiekin. 
Aretxabaletako Iker Altunak, 
esaterako, hiru ezberdin egiten 
ditu: emaztearen familiarenda-
ko, bata; bere familiarendako, 
bestea; eta etxerako, hirugarre-
na. Senideen eta lagunen urte-
betetze egunak zehazten ditu, 
gainera. 

"urte berri on" 
esateko 
badago modu 
berezi bat
Etxekoen argazkiekin egindako 
gabonetako postalek eta 
egutegiek xarma berezia daukate

fAmiliA Felis Beltran de 
Herediak familia osoaren 
argazkiarekin egiten du postala 
azken 13 urteotan: "Hala, umeak 
zelan doazen hazten ikusten 
dute kanpoan bizi diren senideek 
eta lagunek".

semeA Jon semea jaio 
zenean hasi zen postalak 
bidaltzen Elgetan bizi den 
Ziortza Martin. Gabonak 
hurreratzean senideei eta 
lagunei bidaltzen dizkie, 
gehienak posta elektronikoa 
erabilita. 

egutegiA Iker Altuna 
aretxabaletarrak hiru egutegi 
ezberdin egiten ditu urtero 
etxekoen argazkiekin, eta Gabon 
zahar egunean banatu: "Zain 
egoten dira, baina kanpaiak jo 
baino lehen ez diet banatzen".

Zure bataio, jaunartze edota ezkontza ospakizunendako aproposa

Etxe-Aundiren zilarrezko ezteiak ospatzen ditugula-eta, ezkontza-bazkaria gurean egiten 
duten bikote guztiek Tenerifera astebeterako eta mantenu osoan joateko egingo dugun 
zozketan parte hartuko dute, orain arte ezkonberriei ematen dizkiegun opariez gain.

Zorionak 
eta urte 
berri on!

Torre Auzo, 9 • 20560 OÑATI
Tel.: 943 78 19 56 • Fax.: 943 78 32 90

etxeaundi@etxeaundi.com • www.etxeaundi.com
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Uribarri 37 (Udala bidean)
Tel: 943 79 49 39
Arrasate
www.santaanamondragon.com     

Menu berezia
Karta
11 dastatze-menu
Kinto bazkariak dantzarekin
Bazkari familiarrak
Terrazan eta jangelan ogitartekoak, arrazioak, 
entsaladak eta plater konbinatuak
Aurrez prestatutako jakiak prestatzen dira etxera eramateko
Arrazioak eta entsaladak hutsean ontziratuta 
prestatzen ditugu bidaia eta ibilaldietarako.

MAIALeN gONZALeZ  |  arraSatE

Sukaldean ibiltzeko zaletasuna 
duzuenok edota ideia handirik 
ez baina zerbait berezia prestatu 
nahian zabiltzatenok, adi! Eloi 
Iartzak eta Iker Basurkok –Oña-
tiko Etxe-Aundi jatetxeko sukal-
dariak– eta Koldo Lasak –Berga-
rako Lasa jatetxeko jabea– hain-
b a t  p r o p o s a m e n  e g i t e n 
dizkizuete Gabonetan etxeko 
mahaia jaki goxoz betetzeko.

baita menu merkeagoak ere 
Gabonak heltzear daude eta zer-
bait bereziagoa prestatu nahi bai 
baina diru asko gastatzeko gogo-
rik ez baduzu, lasai. Izan ere, 
jaki goxoak dastatzeko dirua 
barra-barra xahutzeko beharrik 

ez dago. Horrela, Etxe-Aundi eta 
Lasa jatetxeetako sukaldariek 
menu bina proposatzen dizkizue-
te. Bata (lehena), ekonomikoagoa 
dena; bestea (bigarrena), apur 
bat garestiagoa dena.

Sukaldariek azpimarratu 
dutenez, "etxe bakoitzeko egoe-
ra ekonomikoak ez dezala Gabo-
netako mahai-ingurua baldin-
tzatu, gutxiago gastatuta ere 
menu politak eta goxoak presta 
daitezke-eta. Hori bai, merkea-
goa izateak ez du sukaldeko lana 
murrizten".

Beraz, sukaldean iaioak zare-
tenok edota trebatzen hasi nahi 
duzuenok hemen dituzue zenbait 
ideia, Gabonetan familiari sor-
presa bat emateko aproposak.

menurako 
ideiak hartu 
eta on egin, 
guztioi! 
Mahaia dotore jantzi eta menu 
goxoak dastatu nahi? hemen 
dituzue hainbat proposamen

1. menua
LEHENENGO PLATERA
Penkak urdaiazpikoz beteta, bi 
saltsarekin 

 Denbora: 30 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: zortzi penkaren 
gainean beste horrenbeste 
urdaiazpiko-xerra jarriko ditugu. 
Eta horien gainean, koilarakada 
bana bexamel. berriro beste 
penka batekin estaliko dugu eta 
irinetan eta arrautzetan pasatuaz 
frijitu. bestalde, saltsak prestatu 
beharko ditugu. Esne-gain erdia 
ziazerbekin egosi 10 minutuz; 
beste erdia piperrekin egosi. 
ondoren, turmixetik pasatu. 
Plater bakoitzean bi saltsak jarriko 
ditugu, eta hauen gainean, penka 
arrautzeztatuak.

BIGARREN PLATERA
bakailaoa piperradan

 Denbora: 3 ordu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: kipula eta piper 
berdea oso fin ebakiko ditugu eta 
su txikitan potxatzen jarri 
ordubetez. Piper gorria xerratuta 
gehitu eta gatza bota. ondoren, 
dena ondo egosi. bestalde, 
bakailaoa zartagin batean egin, 
lehenengo su bizian eta ondoren, 
su txikitan. Prest dagoenean, 
ontzi batera atera eta 
piperradarekin estali.

POSTREA
goxua

 Denbora: 60 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: 4 ontzi borobiletan 
bizkotxoa jarriko dugu azpialdean, 
eta kafe-likore apur bateaz 
bustiko dugu. ondoren, ontzi 
horietan esne-gaina ondo 
banatuko dugu eta honen 
gainean, krema jarri. gainetik 
azukrea botako dugu, dezente. 
azkenik, ongi erre.

"Polita da etxekoekin afaria 
prestatzen egotea"

eloi iartza, iker basurko | etxe-aundi jatetxea

Eloi Iartza eta Iker Basurko, Etxe-Aundi jatetxeko sukaldariak.  |   M.g.
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Gabon zoriontsuak!Gabon zoriontsuak!
Kale barria 14. Oñati • Tel.: 943 78 01 89

1. menua
LEHENENGO PLATERA
Pisto-nahaskia 

 Denbora: 30 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: lehenik eta behin, 
barazkiak garbitu eta ebaki. olioa 
berotu, berakatza gorritu eta 
txigortuta dagoenean, 
gainontzeko barazkiak gehitu, 
kalabazina eta tomate-saltsa izan 
ezik. kalabazina 10 minutura 
gehituko dugu eta tomate saltsa, 
barazkiak bigun daudenean, 30 
minutura, gutxi gorabehera. 
ondoren, gatza eta azukrea bota,  
eta zelulan hozten utzi. bestalde, 
arrautzak irabiatu eta mamitzen 
hasi. ia mamituta dagoenean, 
pistoa gehituko dugu. ondo 
nahastu, eta platererako prest.

BIGARREN PLATERA
eper gisatua ehiztari erara

 Denbora: 45-90 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: oliotan eperra gorritu 
eta barazkiekin bete. Eginda 
daudenean, ardo zuria eta 
espainiar saltsa gehitu. Estali eta 
poliki egin. ondoren, saltsa 
puregailu batekin pasatu. azkenik, 
tomate eta perretxiko txikitua 
bota.

POSTREA
Laranja-budina 

 Denbora: 40 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: zartagin bat sutan 
jarri eta 50 g azukre bota. 
karamelatua dagoenean, 
oinarrian bota. karamelu hori 
hozten den bitartean, esnea sutan 
jarri eta ogia eta laranja-azalak 
mozten hasi. hauek karameluaren 
gainean jarriko ditugu. azukrea 
arrautza irabiatuekin nahastu eta 
esne beroa gehitu. oinarria bete 
eta Maria bainuan 90 gradura 
egosi.

2. menua
LEHENENGO PLATERA
Ahate-zopa

 Denbora: 60 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: ahatea oliotan 
gorritzen jarriko dugu. barazkiak 
ondo garbitu eta juliana erara 
ebaki. ahatea eta barazkiak ardo 
zuriarekin, tomate-saltsarekin eta 
urarekin nahastu, guztiz estali arte. 
Egosi eta ahatea atera. hotza 
dagoenean, xehatu eta gorde. 
zopari koipea kendu eta 
zerbitzatzeko prest legoke. 
ondoren, 10 minutuz pasteurizatu 
92 gradura. gauza bera egin 
ahatearekin. ahate-gibel eta 
erremolatxa zatiak plateraren 
behealdean jarri. zopa pitxarretik 
gehituko diogu.

BIGARREN PLATERA
Zapoa armorikana erara

 Denbora: 20 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: lehenik eta behin, 
zapoa gazitu eta ondu behar da. 
ondoren, solomoak irinetik 
pasatu eta ardo zuria eta 
brandya gehitu. gero, 
tomate-saltsa eta abakando 
krema. gero, txirlak gehituko 
ditugu eta ireki arte irakiten jarri. 
Prozesua amaitzean, atera eta 
zapoa egiten amaitu. Eginda 
dagoenean, txirlak berriro ere 
sartu eta platerean jarri.

POSTREA
Kafe-biskuita 

 Denbora: 45 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: 12 gramo azukre, 21 
gramo esne-gain, 10 zuringo eta 
10 poltsa-nescafe nahastu. 
beste 500 gramo azukre gehitu, 
epeldu eta muntatu. guztia 
nahasita dagoenean, gelditzen 
diren 10 gorringoak gehitu eta 
hiru kopa karpy likore gehitu.

"mahaia dotore jantzi eta jai 
zoriontsuak, guztioi!"

koldo Lasa | lasa jatetxea

Koldo Lasa, Lasa jatetxeko sukaldaria.  |   M.g.

2. menua
LEHENENGO PLATERA
Bieira perretxikoz eta langostinoz 
beteta 

 Denbora: 60 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: lehenik eta behin, lau 
bieirak ireki eta ondo garbituko 
ditugu. zartagin batean bieirak, 
langostinoak eta perretxikoak 
salteatuko ditugu. ondoren, 
marisko-krema gehitu eta minutu 
batez egosiko dugu. nahasketa 
honekin, lau bieira-oskolak beteko 
ditugu, eta bexamelaz estali 
ondoren, gainerre.

BIGARREN PLATERA
Legatza onddoz beteta, berakatz 
berri saltsarekin 

 Denbora: 20 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: gurin zatitxo bat 
urtuko dugu. ondoren, ziazerba eta 
onddoak gehituko dizkiogu. ondo 
txikituta egon daitezela. nahastu 
eta esne beroa botako dugu, eta 
hau ongi mugitu. gatza eman eta 
epeltzen utziko dugu. ondoren, lau 
legatz zatiak masa honekin bete 
eta albardatu egingo ditugu. 
azkenik, berakatz berriak txikitu 
eta erregosten direnean, 
esne-gaina gehitu eta gatza eman. 
Mahaira ateratzeko garaian, 
legatz-bete albardatuaren gainetik 
bota.

POSTREA
Pantxineta

 Denbora: 30 minutu. 
 Zailtasuna: 
 Prestaketa: hostorea bi zatitan 
ebaki eta apur bat zabalduko dugu. 
zati baten gainean krema zabaldu 
eta beste hostore zatiaz estaliko 
dugu. Sardexka baten laguntzaz 
alboak ondo itsatsi. gainetik 
arrautzaz margotu eta labera sartu 
180 gradura, 30 minutuz, gutxi 
gorabehera.
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Opariak geurean

KAPIKUA Opariak eta osagarriak. Opariak, 
osagarriak, oinetakoak, txanoak, ilerako osagarriak, bitxiak, 
erlojuak… Neska eta mutilentzat. BEZ-aren igoera gure 
kontu! Ordutegia: egunero: 09:30-13:00 / 16:30-20:00
Ostiraletan: ordutegi jarraia: 09:30-20:00
Larunbatetan: 10:00-13:00 / 17:00-20:00 
Bañez doktorea, 4 ARRASATE. TEL.: 943 79 19 94

XINKONA UMEEN JANTZIDENDA. 
ESKAINTZA BEREZIAK BILDUMA ALDAKETAGATIK! Jantzi 
zure haurra kolore bizi eta alaiez! Hanketatik bururainoko 
praka, soineko, txapel, body… ezberdinak! (0-6 urteko 
haurrentzat). ZATOZ IKUSTERA!
Buztinzuri 11. ANTZUOLA 

TWIN LENTZERIA FINENA. 
%10eko deskontua hainbat produktutan. 

TITARE LENTZERIA-MERTZERIA. 
Errekabarren 3. ARETXABALETA. 

UMEENTZAKO JOSTAILUAK. 
Arropa, zapata eta jostailu hezigarrietan aukera zabalena! 

TIPI-TAPA UMEEN DENDA. 
Otalora lizentziaduna, 25. 
ARRASATE. 

99’95
134 *

 PSP

Intersport-en 
bakarrik

34  Aurreztu

Gore-tex botak

SALOMON GORE-TEX BOTAK. 
Gabonetarako eskaintza bereziak.

LORAMENDI KIROLAK. 
San Andres / Garibai. ARRASATE

JEAN BURGET JAKA. Salneurria: 98,60 € -%30eko 
deskontua = 69 €.
0 eta 14 urte arterako aukera ezin hobeak. %30eko 
deskontua.

KILIMA HAUR JANTZI DENDA. 
Ilargi plaza 6. ARETXABALETA. 

SIKOL. Oparitu barruko arropa familia guztiari: pijama, 
batak, barruko kamisetak, aterkiak, bainu-batak…. 
OLARTE KALEA 7 (kokapen berria) ARRASATE. 
Tel.: 943 79 89 32

Mujika jantzi denda. Gabon jai hauetan eta 2013an 
eraman ezazu zure estiloa aldean. Mujika jantzi dendak jai 
zoriontsuak opa dizkizue!
Barrenkale 1 - BERGARA - Tel.: 943 762991

PASSIONATA KONJUNTOA. Lentzeria marka onenekin egiten dugu lan: Prima 
Donna, Láventure, Marie Jo, Selmark, Simone Perele, Freya…  Opari intimoenak gurean 
aurkituko dituzu. Gizonezko zein emakumeentzako aukera zabala barruko arropa, 
pijama…
KUTTUN LENTZERIA. Bidebarrieta kalea 19. OÑATI. TEL.: 943 78 34 44
Argazkiko modeloaren salneurria: goiko partea: 40,90 euro. Behekoa: 25,90 euro.

CHANTELLE PARIS KONJUNTOA. 108,80 €
Intimitatean ere, dotore eta eroso. Bea Lentzeria, zure 
aukerakoa. 
 
BEA LENTZERIA. 
Iturriotz 4 . ARRASATE. 

XUXU.  
- Neurriak 36-54
- Neska eta mutilendako
- Levis eta beste zenbat marka. 
Gabonetan eskaintza bereziak!
Xuxu. San Pedro kalea 14, behea. Bergara. Tel.: 943 76 07 55

JOLAS. Bergarako Jolas-en kalitatezko jolas didaktikoak 
aurkituko dituzu, ez bakarrik umeentzat, izan ere, 0 eta 100 
urte arteko pertsonentzat ditugu jolasak. Beraz, jolas egin 
nahi? Ondo pasa Gabon jai hauetan. 
JOLAS - Barrenkale 27 - BERGARA - Tel.: 943 76 46 48
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M. gONZALeZ/M. BIKuñA  |  arraSatE

Duela urte batzuk, bazegoen ira-
garki bat telebistan Gabonen 
aurrerapena egiten zuena. Turroi 
marka baten iragarkia zen, eta 
Gabonetan etxera itzultzen zen 
mutil baten eta Gabonetan etxee-
tan kontsumitzen dugun turroia-
ren arteko parekotasuna egiten 
zuen. 

Gabonak familiarekin eta 
lagunekin pasatzeko egunak izan 
ohi dira. Hori horrela, urtean 
zehar etxetik kanpo dauden hain-
bat herritar, hainbat debagoien-
dar, euren etxeetara itzuliko dira 
abenduaren 20aren bueltan. 
Batzuk Urteberri egunaren ondo-

ren itzuliko dira. Beste batzuk 
Errege Egunera arte geratuko 
dira gurean.

gehienak, ikasketak bukatzera 
Datozen lerroetan, kanpoan dau-
de bost debagoiendarren berbak 
jaso ditugu: Mikel Barrenetxea 
aretxabaletarra, Amaia Carrilo 
arrasatearra, Mikel Arana esko-
riatzarra, Usoa Mendikute berga-
rarra eta Amagoia Madina oña-
tiarra. Hurrenez hurren, Bruselan, 
Bartzelonan, Glasgown, Bartzelo-
nan eta Lausanan bizi dira, eta, 
hiru hilean behin etxera etortzen 
diren arren, Gabonetan ez dute 
hutsik egiten. 

"Egun bereziak izaten dira". "Etxe-
koekin eta lagunekin egoteko 
aprobetxatzen dugu". "Ahal dela 
ez dut hutsik egiten". "Aurten 
Bartzelonan ospatuko ditut". 
Horiek dira datozen orrietan 
irakurri ahal dituzuen berbak.

Gurera ekarri ditugun bost 
debagoiendarretatik lau ikaske-
tak bukatzera joan ziren kanpo-
ra. Karrera bukatuta, lana topa-
tu eta gustura asko daude han 
bizi izaten. "Jaioterrira itzultzea 
beti da pozgarria, baina, oporrak 
bukatuta, lanera joateko unea 
heltzen denean ere gustura joaten 
gara. Etxekoak eta lagunak Deba-
goienean, eta lana, atzerrian.

Familiarekin eta lagunekin pasatzeko egunak dira

bost debagoiendarrekin egin dugu berba

ikasketak bukatzera eta lanera joan ziren kanpora

gabonetan, 
turroiarekin 
batera etxera

Usoa Mendikute bergararrak 2001ean utzi zuen jaioterria. Lehen nora-
koa Londres izan zen. Han egon zen 2009. urtera arte. Ordutik hona, 
Bartzelonan bizi da. Margolaria da, eta egun, jatetxe japoniar batean 
dihardu lanean. Aurten ere ez da Gabonetan etxera joango. "Ostalaritzan 
dihardut eta Gabonetan lan handia daukagu. Azkeneko aldiz 2005ean 
egon nintzen Gabonetan, Bergaran", esan digu. Dena den, etxekoekin 
ez egon arren, eta hiriburu handian bizi denez, Gabonak gertutik bizi 
dituela esan digu: "Londresen lehenengo eta Bartzelonan orain, oso 
azkar ipintzen dituzte Gabonetako argiak eta apaingarriak. Gainera, 
lankide eta lagun asko nire egoera berean daude: ez dira etxera joaten 
Gabonetan. Elkarrekin ospatzen ditugu". Lankideen eta Bartzelonako 
lagunekin arintzen du herrimina.

Usoa Mendikute, lehen neska ezkerretik, 1979ko Gabonetan. Hiru urte zituen.  |   u.M.

"Abenduaren 24ko afaria 
azaroan egiten dut, 
etxekoekin eta lagunekin"

usoA mendikute | Margolaria
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umeentzako jantziak eta opariak
EMAKUMEEN JANTZI DENDA

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

"Bi hilean behin joaten naiz etxera, 
baina Gabonetan ez dut hutsik egiten"

AmAgoiA mAdinA | inForMatika ingEniaria

Amagoia Madina oñatiarra Lausanan, Suitzan bizi 
da. Duela zortzi urte joan zen Informatika Ingenia-
ritza ikasketak bukatzeko. Asmoa zen bi urte eta erdi 
Suitzan geratzea, baina, lanerako zituen aukerak 
ikusita, han geratzea erabaki zuen. "Ikasketengatik 
etorri nintzen Suitzara. Karrera bukatzean, geratzea 
erabaki nuen. Oso gustura nago hemen", dio Ama-
goia Madinak.

Gabonetan Oñatira joango da, gurasoak eta 
lagunak bisitatzera. "Abenduaren 22an, Loteria 
egunean helduko naiz etxera, eta urtarrilaren 5ean 
hartuko dut itzulerako hegazkina. Hortaz, Gabone-
tako egun guztiak etxean pasako ditut", esan digu. 
Urtea etxekoekin bukatzea "oso garrantzitsua" da 
Madinarendako. "Etxetik kanpo nagoenetik ez dut 
hutsik egin. Oso inportantea da Gabonak etxekoekin 
pasatzea. Ahal dudan 
neurrian, behintzat, ez 
nuke kalerik egin gura", 
esan digu.

Teknologia berriak
Zortzi urte badira Madi-
na Lausanan dagoena, 
eta, tarteka, herrimina 
izan duela dio. Dena den, 
gaineratu digu teknologia 
berriek eguneroko hartu
-emana izateko aukera 
ematen dutela: "Interne-
tek bide asko ematen ditu 
zuzeneko kontaktua iza-
teko. Nik asko erabiltzen 
ditut teknologia berriak. 
Beste aukera bat da 
hegazkina hartu eta aste bukaera-pasa etxera joatea. 
Azken hori, noski, noizean behin egin daiteke", dio 
Madinak.

Hura bi hilabetean behin joaten da etxekoak 
eta lagunak bisitatzera. "Eurekin egon, afariren 
bat egin... Egun gehien Gabonetan egoten naiz, 
eta aukera handiagoa daukat guztiekin egoteko". 

Suitzan dagoenean 
herrimina sentitzen 
duela esan digu. Eta 
Suitzara itzultzeko 
orduan?: "Bai eta ez 
[Barre]. Gabonetatik 
itzultzen naizenean, 

eski sasoi bete-betean daude Suitzan. Hori 
horrela, itzulera arinagoa egiten zait. Gabone-
tako apaingarrietatik eski-pistetara salto egiten 
dugu. Ez da aldaketa txarra. Horrek laguntzen 
dit herrimina eta Suitzarako itzulera arintzen. 
Gustura nago etxekoekin, eta baita Lausanako 
lankide eta lagunekin", dio Madinak.

Madina, anaiarekin, zuhaitzaren aurrean.  |   a.M.

"Teknologia 
berriekin 
hartu-emana 
handiagoa izan 
daiteke"

Usoa Mendikute, lehen neska ezkerretik, 1979ko Gabonetan. Hiru urte zituen.  |   u.M.

Abenduan izan ordez, azaroan
Gabonetan ez, baina abenduaren 24an etxekoekin egiten ez duen afa-
ria azaroan egiteko ohitura dauka. "Urtean zehar hainbat alditan joaten 
naiz Bergarara. Horietako bisita bat azaroan egiten dut. Niri ez zait 
eguna axola. Garrantzitsuena da urtean behin, gutxienez, etxekoekin 

eta lagunekin elkartzea. Afaria egiten dugu, 
eta kontu kontari egoten gara. Esango nuke 
Gabonak ez ditudala era tradizionalean ospa-
tzen [Barre]", dio Mendikutek.

Bergarara etortzeko beste aitzakia bat 
aldika herrian egiten dituen margolan era-
kusketak izaten dira.

"esango nuke 
ez ditudala 
gabonak era 
tradizionalean 
ospatzen"

BArTZeLONA

LAuSANA
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Debagoieneko Citroën zerbitzu ofizialak:
TALLERES CHAPIME S.C.L. - San Andres 5 Tel.: 943 79 45 22 - ARRASATE
AUTOS ION - Amillaga 36 - Tel.: 943 76 47 49 - BERGARA

Citroen C-Elysee 
10.860€-tik aurrera CITROËNek nahiago du TOTAL

www.citroen.es

ZATOZ, 
ikus eta probatu, 
T. Chapime-n eta 
Automoviles Ion-en.

Pive plana barne eta Citroen Bank-ekin 
gutxieneko finantzazioa eginez gero.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Duela hiru urte joan zen Mikel Barrenetxea aretxabaletarra Belgikako 
Leuve herrira, urtebeteterako, Erasmusean. Ikasketak amaitu zituenean, 
curriculumak bidaltzen hasi zen eta lan-eskaintza on bat iritsi zitzaion, 
oraingo honetan Bruselan. Hantxe dago harrezkero.

esperientzia aberasgarria
"Ingelesa eta beste hizkuntza batzuk ikasteaz gainera, kultura 
askotariko jendea ezagutu dut. Gainera, kanpoan egoteak 
norberaren herrialdeari buruzko perspektiba aldatzen du. Detaile 
txikiei balio handia ematen diet orain". "Hala ere, lehenago edo 
geroago, gauza asko igartzen dira faltan; familia eta lagunak, batez 
ere". Urtean lauzpabost aldiz dator etxera. "Azken finean, Belgika 

Mikel Barrenetxea, txikitan, Aretxabaletan, baserritar kantzita.  |   M.b..

"Gauza txikiei balio 
handia ematen ikasten da 
etxetik urrun gaudenean"

mikel bArrenetxeA | tElEkoMunikazio ingEniaria

Mikel Arana, familiarekin.  |   MikEl arana

1999ko azaroa ezkero 
dago Mikel Arana esko-
riatzarra Glasgown (Esko-
zia). Ingelesa praktika-
tzeko asmotan joan zen 
hara. "Sei hilabeterako 
egonaldia zen hura. Eta 
begira non nagoen orain-
dik!". Izan ere, urte erdi-
rako esperientzia zen 
hartatik hamahiru igaro 
dira.

urrun, baina pozik
"Etxetik kanpo bizi izateak 
alde onak eta ez hain onak 
ditu, denak bezala", dio. 
"Beste leku bat ezagu-
tzeko aukera dugu: hiri berriak, kultura berria, jende 
berria ... Pertsonalki oso aberasgarria izan daitekeen 
esperientzia da".

Azkenaldian denon ahotan dagoen lanaren gaia 
ere garrantzitsutzat hartzen du. "Gauzak dauden 
moduan, lan seguru bat izatea altxorra da gaur egun. 
Etxetik kanpo egoteak ez ditu beti lan aukera hobeak 

bermatzen, baina, gauzak dauden moduan, herrial-
de batzuetan aukera zabalagoak egongo dira beste 
batzuetan baino".

Hala ere, alde ez hain onak ere badaudela aipatzen 
du: "Etxetik kanpo gaudenean familia eta lagunak 
urrun daude, eta haien falta sumatzen da, nahi eta 
nahi ez. Zerbait gertatuz gero, nahiz eta distantzia 
oso handia ez izan, ez nago etxean. Gainera, janaria, 
Euskal Herrian moduan, ez dago inon ere!", dio.

gabonetan, etxera
Urtean hiru bat aldiz 
bueltatzen da Mikel 
Arana Eskoriatzara. 
Horietako bat Gabonak 
dira. "Gabonak familian 
ospatzeko garaia da. Lan 
egiten dudan enpresak 

Gabonetan itxi egiten du; beraz, arazorik ez daukat 
etxera etortzeko. Bereziki gustuko dudan garaia 
da. Urtean zehar izandako gorabehera guztien 
ostean, familia guztia elkartzea polita da. Kalean 
ere ohikoa ez den giroa antzematen da", dio. Aur-
ten ere, Gabonetan Eskoriatzara bueltatuko da 
Mikel Arana.

"etxetik urrun 
gaudenean, 
gertukoen falta 
somatzen da nahi 
eta nahi ez"gLASgOw

"Gabonak familian igarotzea gustatzen 
zait eta aurten ere etxean izango naiz"

mikel ArAnA | bEzEro-harrEManak
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OPARIAK • ETXEKO TRESNERIAK • DEKORAZIOA
Ondo pasau jaixak!

Erdiko Kale 38. Arrasate • Tel.: 943 79 01 07

Arrasatearren artean 150 urte baino gehiago

Mikel Barrenetxea, txikitan, Aretxabaletan, baserritar kantzita.  |   M.b..

eta Aretxabaleta ez daude hain urruti. Ordu eta erdiko hegaldi baten 
ostean, etxean nago".

gabonak, etxean
"Beti pentsatu izan dut Gabonak familian eta lagunekin egoteko 

direla". Egun bereziak direla aitortzen du: 
"Egun bereziak, zergatik? Galdera hau 
txikitan egin izan bazenit, opariengatik 
dela esango nizukeen! Bromak alde 
batera, Gabon garaian, familiarekin eta 
gertukoekin elkartzeko aukera daukat, eta 
horregatik ditut Gabonak hain gustuko".

"gabonek xarma 
berezia dute, 
berriro etxean 
nagoela 
sentitzen dut"

"Gabonak etxetik urrun ospatzea ez 
dago nire aukera posibleen artean"

AmAiA CArrillo | ingEniaria

Unibertsitateko ikasketak etxetik kanpo egin nahi 
zituela argi zeukan Amaia Carrillo arrasatearrak. 
Bartzelonan ikasi zuen Ingeniaritza, eta ikasketak 
bukatu eta berehala lanean hasi zen. Ordutik hona, 
bederatzi urte igaro dira, eta Bartzelona du bizitoki 
arrasatearrak.

Txanponaren bi aldeak
Bartzelona oso gustuko du Arrasatekoak, baina 
etxetik kanpo egoteak dituen alde ez hain onak ere 
gogoratzen ditu. "Gauza guztiek bezala, kanpoan 
bizitzeak bere alde onak eta txarrak ditu. Egunaren 
arabera sentsazioa aldatzen da. Batzuetan, Arrasa-
ten ez nagoenez, bizipen eta istorio asko galtzen 
ditudala sentitzen dut; beste batzuetan, ordea, 
Bartzelonara etorri izan ez banintz, gaur egun nire 
bizitzan garrantzitsuak 
diren beste batzuk ez 
nituzkeen ezagutuko. 
Txanponak beti ditu bi 
alde. Orokorrean, espe-
rientzia positiboa da. Izan 
ere, etxekoengandik urrun 
bizi garenean, zenbait 
gauzatan edo egoeratan 
bakarrik moldatzen eta 
autonomoago izaten ikas-
ten da".

gabonak, beti berezi
Hiru hilabetean behin 
etxera etortzen ahalegin-
tzen da. "Nahiko familia-
rra izan naiz beti, eta urte 
osoan zehar, horrenbeste 
urtez etxetik kanpo egonda, Gabonak heltzen direnean 
etxean egotea garrantzitsua da niretzat. Bai niretzat, 
eta baita nire familiarentzat ere. Aitzakia perfektua 
da urtean behin bada ere familia guztia elkartze-
ko".

Aurten ere etxera bueltatuko da Gabonetan. 
Gabonek xarma berezia dutela uste du: "Batzuoi 

beste batzuei baino 
gehiago gustatzen zaiz-
kigu Gabonak. Nire uste, 
Gabonak beti izan dira 
bereziak. Ahal dudan 
guztietan, Gabon gauean, 
Eguberri egunean, Gabon 

zaharretan eta Urteberri egunean etxean nago. 
Bazkari eta afari bereziez gain, ikusten ez ditudan 
senitartekoekin egoteak eta familiako txikienek 
Olentzerorekin bizi duten poztasuna sentitzeak 
berriro etxean nagoela sentiarazten naute. Eta, 
aurrerantzean, ahal dudan bitartean, behintzat, 
ohitura honekin jarraituko dut".

Amaia Carrillo txikitan, Arrasaten.  |   a.c.

"gabonek xarma 
berezia dute. 
berriro etxean 
nagoela 
sentitzen dut"

BArTZeLONA

Leuve
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SANTAMAS JAIETAKO EGITARAUA

AbenduAk 21 

18:30 EtxaFuEgoak. 

18:30 arrasateko ErralDoi Eta 
kilikiEn konPartSa. irteera 
herriko Plazatik.

18:30 herriko Plazan, luixiFEr 
txerriaren aurkezpena.

19:00 Portaloi taldearen eskutik, 
kantu kalEJira.

20:00 herriko Plazan dantzaldia 
haitzaMa taldearekin.

21:30 herriko Plazan, zEzEn 
Suzkoa.

22:30 nEVEr SurrEnDEr 
taldearen disko berriaren 
aurkezpena gaztEtxEan.

AbenduAk 22

09:00 EtxaFuEgoak.

09:30 uDalaxPE txistulari 
taldearekin Diana.

10:00 laubiden, ganaDu FEria.

10:00 biteri etorbidean, hEgazti 
ErakuSkEta.

10:00 Seber altube plazan, Fruta 
eta barazki ErakuSkEta eta 
lEhiakEta.

10:30 Jokin zaitegi plazan, 
artiSau langintzen jarduera 
FEria.  Euskal herriko musika 
tresnen monografikoa. Musika 
tresnak egiten dituzten artisauak 
lanean ikusteko aukera egongo da. 

11:00 herriko Plazan, aramaioko 
sagardogileen SagarDo dastatzea 
eta taloak.

11:30 kalEJira: arroStaitz eta 
lorE gaztEak dantza taldeak, 
arrasateko trikitilariak, 
uDalaxPE txistulari taldea eta 
arrasateko gaitEroak.

11:30 iturEngo JoalDunak. 

11:30 incanSablES txaranga.

11:30 herriko Plazan, arroStaitz 
dantza taldearen ekitaldia.

12:00 zaldibarren, hErri kirolak. 
iñaki Perurena harrijasotzailea 
etorriko da. aizkora, trontza eta 
motozerra ErakuStalDiak ere 
egongo dira. 

12:00 bEnta zaharrEko 
Mutiko alaiak, euskal kantu 
kalEJira herriko kaleetan.

12:30 herriko Plazan, 
arraSatEko albokari eta 
txalaPartarien ekitaldia.

13:00 herriko Plazan, lorE 
gaztEak dantza taldearen 
ekitaldia.

13:45  herriko Plazan, txErri 
Dantza herrikoia.

14:15  Portaloitik irtenda kalEJira 
hErrikoia Musakolako 
kiroldegiraino.

14:30 Musakolako kiroldegian, 
hErri bazkaria. txartelak salgai 
18 eurotan: Monte, kajoi, basati eta 
bengoa tabernetan. umeentzako 
tailerrak egongo dira, 
txatxilipurdiren eskutik.

18:00 uarkape udal Pilotalekuan 
Pilota JaialDia. 

19:30 herriko Plazan, txErri 
Dantza eta larrain Dantza.

20:00 herriko Plazan, txErri 
zozkEta.

20:00 herriko Plazan, dantzaldia 
Egan taldearekin.

20:30 amaia antzokian, bErtSo 
Saioa aEDk antolatuta. 
bertsolariak: Maialen lujanbio, 
andoni Egaña, igor Elortza eta 
amaia agirre. gai jartzailea: Josu 
goikoetxea. 

JOkin bereZiartua  |  arraSatE

Badator urteko azokarik garran-
tzitsuena, gure jatorria gogora-
tzera ekartzeko jairik esangura-
tsuena. Badatoz Santamasak.  

Komisiñoak, Udalarekin eta 
herriko kultur taldeekin elkar-
lanean, martitzenean eman zuen 
aurtengo egitarauaren berri. 
Urteroko egitarau zabala presta-
tu dute, adin eta gustu guztiak 
asetzeko moduko ekintzekin. 

'luixifer'-ek, 240 kilo inguru 
Aurten ere Garagartzako Korreoe-
na baserrira jo dute Komisiñokoek 
txerriaren bila; Luixifer izena 
jarri diote. Pieza handia da Egoitz 
Zuazubizkarrek hazi duen txerria: 

"Iazkoak 240 kilo hartu zituen eta 
aurtengoak ere antzeko pisua 
izango du; kilo gehiago, akaso". 
Iazko txerria baino zikinagoa ei 
da aurtengoa: "Iazkoak alde batean 
egiten zuen kaka eta beste baten 
lo. Aurtengoak, berriz,  kaka eta 
lo leku berean egiten du". 

Baserriko kortan alde batetik 
bestera korrika aritu izan da: 
"Iazkoa baino gehiago mugitzen 
da, jolasean arituko balitz moduan 
korrika egiten du. Hobe horrela, 
hiltzen dugunerako koipez josita 
egon baino muskulu gehiago izan-
go ditu-eta", dio Zuazubizkarrek 
umoretsu. Txerria ondo zainduta 
izan dute Korreoenan. Horren 
adierazle da jaio zenetik izan duen 

azoka eta iazkoa baino biziagoa den 
txerria, aurten ere jaietako ikurrak 
'luixifer' txerria garagartzakoa da aurten ere; hilaren 22ko feria, ohi bezain erakargarria

Luixifer txerria ondo mimatu dute aurten ere Korreoena baserrian. Irudian, Luixifer Egoitz Zuazubizkarrekin.  |   Jokin bErEziartua

Ganadu feriak jende asko erakartzen du urtero.  |   artxiboa

dieta; ederto elikatu dute: "Ortuan 
momentuan egon izan dena jan 
du. Kalabaza ugari jan ditu, baina 
baita artoz, babarrunaz eta gara-
garraz egindako pentsua ere". 
Jaietako zozketa egin ostean txe-
rria etxera bueltatuko da: "Ani-
malia biziak zozketatzea debeka-
tutako dago, legeak ez du uzten", 
dio Zuazubizkarrek. 

Txerria zaintzea lan gogorra 
da, egunero egin beharrekoa. 
Hala ere, pena ere sentitzen du 
Zuazubizkarrek Komisiñokoak 
Garagartzan agertzen direnean, 
txerriaren bila: "Gogorrena da 
txerria eramaten dutenean. Iaz 
asko sufritu zuen, eta, Komisiño-
ko kideen arabera, aurten beste 

sistema batekin egingo dute. 
Beste karro bat ekarriko dute 
eta espero dugu errazago karga-
tuko dutela". 

Azoka, erakusketa, lehiaketa...
Txerria da Santamasetako ikurra, 
ez dago dudarik. Baina beste iku-
rren bat zehaztu behar bada, hori 
azoka da, zalantza barik. Ganadu 
feria Laubide plazan, hegazti era-
kusketa Biterin, fruta eta baraz-
ki erakusketa eta lehiaketa Seber 
Altuben, artisauen azoka Jokin 
Zaitegi plazan, herri kirolak Zal-
dibar pilotalekuan... Krisiak kri-
si, aurtengo azokak ez du hutsik 
egingo; zer ikusi, erosi eta das-
tatu egongo da. 
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18:30 herriko Plazan, luixiFEr 
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10:00 Seber altube plazan, Fruta 
eta barazki ErakuSkEta eta 
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tresnen monografikoa. Musika 
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arrasateko trikitilariak, 
uDalaxPE txistulari taldea eta 
arrasateko gaitEroak.

11:30 iturEngo JoalDunak. 

11:30 incanSablES txaranga.

11:30 herriko Plazan, arroStaitz 
dantza taldearen ekitaldia.

12:00 zaldibarren, hErri kirolak. 
iñaki Perurena harrijasotzailea 
etorriko da. aizkora, trontza eta 
motozerra ErakuStalDiak ere 
egongo dira. 

12:00 bEnta zaharrEko 
Mutiko alaiak, euskal kantu 
kalEJira herriko kaleetan.
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13:45  herriko Plazan, txErri 
Dantza herrikoia.

14:15  Portaloitik irtenda kalEJira 
hErrikoia Musakolako 
kiroldegiraino.

14:30 Musakolako kiroldegian, 
hErri bazkaria. txartelak salgai 
18 eurotan: Monte, kajoi, basati eta 
bengoa tabernetan. umeentzako 
tailerrak egongo dira, 
txatxilipurdiren eskutik.

18:00 uarkape udal Pilotalekuan 
Pilota JaialDia. 

19:30 herriko Plazan, txErri 
Dantza eta larrain Dantza.

20:00 herriko Plazan, txErri 
zozkEta.

20:00 herriko Plazan, dantzaldia 
Egan taldearekin.

20:30 amaia antzokian, bErtSo 
Saioa aEDk antolatuta. 
bertsolariak: Maialen lujanbio, 
andoni Egaña, igor Elortza eta 
amaia agirre. gai jartzailea: Josu 
goikoetxea. 

JOkin bereZiartua  |  arraSatE

Badator urteko azokarik garran-
tzitsuena, gure jatorria gogora-
tzera ekartzeko jairik esangura-
tsuena. Badatoz Santamasak.  

Komisiñoak, Udalarekin eta 
herriko kultur taldeekin elkar-
lanean, martitzenean eman zuen 
aurtengo egitarauaren berri. 
Urteroko egitarau zabala presta-
tu dute, adin eta gustu guztiak 
asetzeko moduko ekintzekin. 

'luixifer'-ek, 240 kilo inguru 
Aurten ere Garagartzako Korreoe-
na baserrira jo dute Komisiñokoek 
txerriaren bila; Luixifer izena 
jarri diote. Pieza handia da Egoitz 
Zuazubizkarrek hazi duen txerria: 

"Iazkoak 240 kilo hartu zituen eta 
aurtengoak ere antzeko pisua 
izango du; kilo gehiago, akaso". 
Iazko txerria baino zikinagoa ei 
da aurtengoa: "Iazkoak alde batean 
egiten zuen kaka eta beste baten 
lo. Aurtengoak, berriz,  kaka eta 
lo leku berean egiten du". 

Baserriko kortan alde batetik 
bestera korrika aritu izan da: 
"Iazkoa baino gehiago mugitzen 
da, jolasean arituko balitz moduan 
korrika egiten du. Hobe horrela, 
hiltzen dugunerako koipez josita 
egon baino muskulu gehiago izan-
go ditu-eta", dio Zuazubizkarrek 
umoretsu. Txerria ondo zainduta 
izan dute Korreoenan. Horren 
adierazle da jaio zenetik izan duen 

azoka eta iazkoa baino biziagoa den 
txerria, aurten ere jaietako ikurrak 
'luixifer' txerria garagartzakoa da aurten ere; hilaren 22ko feria, ohi bezain erakargarria

Luixifer txerria ondo mimatu dute aurten ere Korreoena baserrian. Irudian, Luixifer Egoitz Zuazubizkarrekin.  |   Jokin bErEziartua

Ganadu feriak jende asko erakartzen du urtero.  |   artxiboa

dieta; ederto elikatu dute: "Ortuan 
momentuan egon izan dena jan 
du. Kalabaza ugari jan ditu, baina 
baita artoz, babarrunaz eta gara-
garraz egindako pentsua ere". 
Jaietako zozketa egin ostean txe-
rria etxera bueltatuko da: "Ani-
malia biziak zozketatzea debeka-
tutako dago, legeak ez du uzten", 
dio Zuazubizkarrek. 

Txerria zaintzea lan gogorra 
da, egunero egin beharrekoa. 
Hala ere, pena ere sentitzen du 
Zuazubizkarrek Komisiñokoak 
Garagartzan agertzen direnean, 
txerriaren bila: "Gogorrena da 
txerria eramaten dutenean. Iaz 
asko sufritu zuen, eta, Komisiño-
ko kideen arabera, aurten beste 

sistema batekin egingo dute. 
Beste karro bat ekarriko dute 
eta espero dugu errazago karga-
tuko dutela". 

Azoka, erakusketa, lehiaketa...
Txerria da Santamasetako ikurra, 
ez dago dudarik. Baina beste iku-
rren bat zehaztu behar bada, hori 
azoka da, zalantza barik. Ganadu 
feria Laubide plazan, hegazti era-
kusketa Biterin, fruta eta baraz-
ki erakusketa eta lehiaketa Seber 
Altuben, artisauen azoka Jokin 
Zaitegi plazan, herri kirolak Zal-
dibar pilotalekuan... Krisiak kri-
si, aurtengo azokak ez du hutsik 
egingo; zer ikusi, erosi eta das-
tatu egongo da. 
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Zuriñe v.d.m.  |  arraSatE

Martitzenean aurkeztu zuten 
aurtengo Santamasetako egita-
raua, eta hainbat nobedade 
dakartza Garagartzako Korrio-
na baserrian baratzeko produk-
tu ekologikoen bidez hezitako 
Luixifer txerria protagonista 
duen festak. 

euskal arraza nagusi
Santamas egunez, ganaduak, 
animaliek, barazki eta frutek 
eta artisauek protagonismoa 
izaten dute. Hori ez da aurten 
aldatuko, baina zenbait nobe-
daderekin egingo dugu topo.  

Laubide plazan egingo den 
ganadu feriari dagokionez, "hain-
bat animaliaren kasuan, Euskal 
Herriko arraza autoktonoa ikus-
leen esku jartzen" saiatuko 
direla adierazi dute antolatzai-
leek. Bestalde, Biteri etorbidean 
hegaztien erakusketa egingo 
da, eta Aretxabaleta, Urretxu, 
Soraluze eta Arrasateko berta-
ko 100 hegazti inguru behatu 
ahal izango dira: oilarrak, 
kapoiak, indioilarrak...

euskal musika tresnak 
Artisau feriari dagokionez, Bite-
ri plazaren bueltan erakusmahai 
ezberdinak ipiniko dituzte, eta 
tailagintza, larrugintza edota 
bitxigintza moduko lanbideak 
bertatik bertara jarraitzeko 
aukera egongo da. Baina aurten, 
bigarrenez, langintza konkretu 
bat aukeratu dute eta monogra-
fiko gisara lantzea pentsatu 

dute antolatzaileek: "Iaz baila-
rako artzaintzaren nondik nora-
koak landu genituen, eta aurten, 
musika tresnen artisautzari 
egin gura diogu omenaldia". 
Hala, Euskal Herriko musika 
tresnak egiten dituzten artisauak 
lanean ikusi ahal izango dira.

Baina Santamasen aurretik 
ere landuko dute musikaren 
gaia. Hain zuzen, hilaren 15etik 
19ra bitartean, Harresi aretoan, 

Lorentxo Altube arrasatearra-
ren Euskal Herriko musika 
tresnen erakusketa egongo da 
ikusgai. 

Erakusketaren azken egu-
nean, gainera, Oreka TX taldeak 
perkusio eta txalaparta tailerra 
eskainiko du Harresi aretoan 
bertan: "Txalaparta ezagutzeko 
lehenengo pausoak landuko 
dituzte bertan, eta gura duten 
guztiek har dezateke parte". 

martin Abaderen bisita 
Santamasetako ajearen ostean, 
Olentzerok bisita egingo die arra-
satearrei abenduaren 24an. Nes-
ka-mutilek, ohi bezala, eskutitza 
helaraziko diote ikazkinari, eta, 
mezulari lanak egiteko xedez, 
Txoronpio eta Txoronpia kalera 
irtengo dira. 

Azken urteetan, gainera, lagun 
bereziak izan dituzte alboan; hain 
zuzen ere, euskal mitologiako 

pertsonaiak irten izan dira hau-
rren mezuak jasotzera. Basajaun 
eta Basandere Arrasaten izan 
ziren duela pare bat urte, iaz 
Akerbeltzek eraman zizkion hau-
rren gurariak Olentzerori, eta 
aurten, berriz, Martin Abade ize-
neko pertsonaia izango dute lagun 
Txoronpio eta Txoronpiak. 

Herriko eskoletan ere Arra-
sateko pertsonaia mitologikoari 
buruzko informazioa banatuko 
dutela eman zuten aditzera San-
tamasetako antolatzaileek. "Ira-
kasleekiko esker oneko dago 
Olentzero, bere gonbidatuei buruz-
ko informazioa zabalduko dute-
lako".   

Hala ere, Martin Abaderen 
bisita jaso aurretik, bezperan, 
hau da, abenduaren 23an, Kultu-
rateko areto nagusian pertsonaia-
ri buruzko ipuin kontaketa saioa 
egingo dute Hirune Iribecampos, 
Julene Etxedona eta Vanessa 
Gonzalezek. 

Baina nor izan zen Martin 
Abade? Abade gipuzkoarra izan 
ei zen, ehiztari amorratua, gai-
nera. Kondairak dioenez, Udalan 
meza esaten ari zen egun batean, 
txakurren zaunkak entzun zituen, 
eta, egiten ari zena utzi, eskope-
ta hartu eta mendira joan zen 
erbi erraldoi baten atzetik. Ordu-
tik hona ez ei dute Martin Aba-
de gehiago ikusi, baina entzun 
bai, entzun ei dituzte haren txis-
tuak, eta baita txakurren zaunkak 
ere. 

Gabon bezperan ezagutuko 
dugu, beraz, bertatik bertara.

nobedade bete zaku santamasetan

Lorentxo Altube euskal musika tresnetan aditua da eta erakusketa egingo du Harresi aretoan.  |   goiEna

aurtengo Santamasetako artisau ferian euskal musika tresnek toki berezia izango dute 
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ArANTZAZu eZKIBeL  |  arraSatE

Garagartzarra jaiotzez, Bedoñako 
Bidezoro baserrian bizi da Kon-
txi Berezibar. Ogia, gazta, txerri-
kiak... horiek guztiak saltzen 
ikusiko dugu Santamasetako 
azokan. Tartetxo bat hartu du 
gurekin berba egiteko.
Santamasetako azokan ikusiko 
zaitugu. Zer ekarriko duzu?
Ogia, gazta, txerrikia, barazkiak... 
ekartzen ditut. Etxean egindakoa 
izaten da dena. Semearekin eta 
errainarekin etortzen naiz egun 
horretan.
nolako azoka izaten da santama-
setakoa?
Ona, oso ona izaten da. Orain 
artekoak onak izan dira; ez daki-
guna da aurten zelakoa izango 
den. Normalean, jendeak oso 
ondo erantzuten du. Arrasateko 
jendeaz gain, Aretxabaletakoak, 
Eskoriatzakoak, Bergarakoak, 
Oñatikoak... jende asko etortzen 
da Santamasetako azokara. Gai-

nera, bezero asko urtero etortzen 
dira, bezero finkoak. Oso polita 
izaten da eurekin egotea.
Bezero horiekin egoteko aukera 
polita izango da azoka.
Bai, eurak ikusi eta harremana  
mantentzeko balio izaten dute 
azokek.

Ogia eta gazta egiteko, adibidez, 
noren laguntza izaten duzu?
Ogia egiten semeak laguntzen 
dit eta gazta nik neuk egiten dut. 
Etxeko ardien esnearekin egiten 
dut gazta.
Zenbat burutako artaldea duzu?
150 bat ardi izango ditugu. Goizean 
eta arratsaldean egiten dut gazta. 
Garai onean, egunero, 12 bat gaz-
ta egingo ditut. Gainontzean, 
zertxobait gutxiago. Martxo-api-
ril ingurua izaten da garai ona, 
arkumeak kentzen ditugunean. 
Hortik aurrera esne gutxiago 
ematen dute.
Zenbat ogi egiten dituzue?
Santamas azokarako lau labeal-
di egiten ditugu; eta, labealdi 
bakoitzean, 30 bat ogi egiten ditu-
gu.  Oso ondo saltzen dira 
ogiak.
txerrikiak ere ekartzen dituzu: txo-
rizoak eta odolosteak.
Santamas azokan txerrikiak dira 
ondoen saltzen direnak. Jendeak 

oso gustura hartzen ditu; norma-
lean, denak saltzen ditugu. Baraz-
kiak, adibidez, ez dira hainbeste 
saltzen. Egun horretan barazkiak 
begiratzeko bakarrik izaten 
dira!
Betidanik etorri izan zara Arrasa-
teko azokara?
Bai. 10 urte nituenetik etortzen 
naiz. Pentsa... zenbat euri egin 
duen ordutik! Lehen, etxeko baraz-
kiak ekartzen nituen, eta Bedoña-

ra ezkondu nintzenean hasi nin-
tzen ogia eta gazta ere ekar-
tzen.
Asko aldatu da Santamasetako 
azoka?
Bai. Lehen, 13:30etik 14:30era 
bitartean asko saltzen zen; gaur 
egun, 13:30erako jendea joaten 
hasten da. Eguraldiak ere eragin 
handia izaten du; euria egiten 
badu, ez da oso erosoa izaten 
aterki artean ibiltzea.

kontxi berezibar | baserritarra

"betiko bezeroak 
ikusi eta eurekin 
egotea polita da"

azokan egongo da semearen eta errainaren laguntzarekin
Etxean egindako produktuak eramaten ditu azokara

Kontxi Berezibar, Arrasateko azokan.  |   a.E."goizean eta 
arratsaldean egiten 
dut gazta; garai ona 
bada, 12 bat"

"txerrikia da 
ondoen saltzen 
dena, eta ekarritako 
dena saltzen dugu"
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Maialen Lujanbio.  |   bErtSoa.coM    Maialen Lujanbio.  |   klakEtanEt Maialen Lujanbio.  |   JoSEtxo arantzabal Maialen Lujanbio.  |   gaztEzulo

Peru arregi  |  arraSatE

Aurtengo Santamasetarako ere 
antolatu du AEDk bertso saioa; 
abenduaren 22rako, alegia. Ohi-
turari eustea da haien asmoa, 
eta, bertsolaritza bultzatzeaz gai-
nera, bertsozaleak edo horren 
zaleak ez direnak erakartzeko 
baliatu nahi dute aukera hori.

Iaz jaialdi berezia izan zen, 
proposamen berri moduan ema-
kumezkoak protagonista izan 
baitziren. Bertsolariak Amaia 
Agirre, Alaia Martin, Oihane 
Enbeitia, Miren Amuritza eta 

Andere Arriolabengoa izan ziren 
eta gai-jartzailea, Maite Berrio-
zabal.

Aurtengo Santamasetan, ordea,  
urte askoan egin izan den moduan, 
bertsolari esperientziadunak bil-
tzea lortu dute; izan ere, aurpegi 
ezagunak igoko dira taula gaine-
ra. Bertan izango dira Andoni 
Egaña (Zarautz, 1961), Maialen 
Lujanbio (Hernani, 1976), Igor 
Elortza (Durango, 1975) eta Amaia 
Agirre (Villabona, 1977). "Azken 
urteetan ezin izan ditugu ekarri, 
baina oraingoan lortu dugu", 

adierazi dute AEDko lagunek.  
Iraila ezkero daramate Santama-
setako antolaketan lanean, eta, 
kostata izan bada ere, aspaldiko 
partez Egaña eta Lujanbio elkar-
tzea lortu dute. Gai-jartzaile 
moduan, aldiz, Josu Goikoetxea 
ibiliko da, eta gaur egungo gaiak 
izango dira solasgai.

Saioa Amaia antzokian izan-
go da, 20:30ean. Bertso saiora 
joan ahal izateko sarrerak salgai 
egongo dira Arrasateko hainbat 
tokitan: Irati eta Monte taberne-
tan, alde batetik, eta AED elkar-

tean, bestetik. Edozelan ere, 
denboraz larri dabilenarentzako, 
jaialdiaren egunean antzokian 
bertan ere erosi ahal izango dira; 
hain zuzen ere, leihatilan egongo 
dira salgai saioa hasi baino ordu 
erdi lehenago.

Aedn bertsolaritza ekintzak
Bertsolaritza euskal kulturaren 
ikur ezaguna denez, beti izan du 
tokia AEDren kultur jardueren 
barruan. San Juango eta Santa-
masetako jaialdiez gain, beste 
ekitaldi asko antolatzen dira 
–afariak, txikiteoak, kopla kan-
taldiak...–, euskal ohitura hori 
bultzatzeko helburuarekin.

AEDk bertso eskola ere izan 
zuen. Alde batetik, 1995ean Patxi 
Goikolearen, Unai Bergaretxe-
ren eta Aitor Zabaloren lagun-
tzarekin sortu zuten. Ondoren, 
Ainhoa Agirreazaldegik, Asier 
Iriondok, Oihane Pereak, Nerea 
Urrak eta Jokin Labaienek eutsi 
zioten jorratutako bideari. 
Jarraian, helduen eskola jarri 
zen martxan hiru urtez, Danel 
Goikoleak gidatuta. Beste alde 
batetik, 2008an Arrasateko Ber-
tso Eskola sortu zen, AEDren 
babespean

aurpegi ezagunak hilaren 
22ko bertso saioan
aurtengo Santamasetarako ere antolatu du aEDk bertso jaialdia; 
lujanbio, Egaña, agirre eta Elortza izango dira taula gainean

dAtuA

AEDko bazkideek eta 
Goiena Klubekoek 2 euroko 
deskontua izango dute 
sarreretan. Irati eta Monte 
tabernetan eta AED 
elkartean daude salgai.

10
Euro

Ondo ibili Santamasetan!
ERAIKUNTZARAKO MOTA GUZTIETAKO HARRIAK ETA HORMIGOIAK

KANPAZAR HARROBIA S.A.
Meatz-Erreka auzoa 21
ARRASATE 20500
Tel.: 943 77 10 83
Faxa: 943 77 00 25

KOBATE KAROBIA ETA HARROBIA S.L.
Garagartza auzoa 52

ARRASATE 20500
Tel.: 943 71 24  03

Faxa: 943 77 02 51
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Gozatu deigun 
geurie!!

Santamasak 2012
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Oñatiko VI. bertsolari txapel-
ketako txapela jokoan ipiniko 
dute bihar, zapatua, 18:00etan, 
gaztelekuan. Sei bertsolari ari-
ko dira nor baino nor gehiago, 
2008an Joseba Lasagabasterrek 
jantzi zuen txapelaren bila. 
Baina nor izango da haren 
oinordekoa? Josebak berak 
aukera asko ditu, bi kanpora-
ketak jokatu ostean puntu gehien 
batu dituen bertsolaria izan 
delako. Harekin lehiatuko dira 
Josu Igartua, Andoni Goitia, 
Maider Arregi, Iñaki Olalde eta 
Joseba Urtzelai Urze.

Epaimahaia kanporaketako 
kide berberek osatuko dute: 
Lander Diaz de Gereñu, Iñaki 

Beristain, Jerardo Elortza eta  
Patxi Goikoleak. Eurek auke-
ratuko dute irabazlea.

Bazkaria finalaren aurretik 
Bihar arratsaldeko finala izan-
go da VI. bertsolari txapelke-
tako azken geltokia. Baina 
biharko egunak baditu beste 
geltoki batzuk. Final eguna 
jaiegun bihurtu dute bertso 
eskolako lagunek. Jaia 13:00e-
tan hasiko dute. Triki-poteoa 
egingo dute kalerik kale, eta 
gero, 14:30ean, bazkaria egingo 
dute gaztelekuan. Bazkarirako 
txartelak salgai daude Arrano 
tabernan 10 eurotan. Sorpresak 
egongo dira.

Bihar zehaztuko da Joseba 
Lasagabasterren oinordekoa

m.b.  |  oñati

Oñatiko Udalak, Zubikoa kirol-
degiak eta han zerbitzua ema-
ten duen E-goitek enpresak 
fitness jaia egingo du aste bukae-
ran. Bi saio prestatu dituzte: 
alde batetik, pilatesa; eta beste 
alde batetik, gimnasia harmo-
nikoa, bosu eta body pumpa 
eta fit-bikea. Lehena gaur, egu-

bakoitza, egingo dute, 18:30ean; 
eta bigarrena bihar, zapatuan, 
10:00etan hasita.

Deialdia Kirol Zerbitzuko 
erabiltzaileen artean egin dute, 
baina gainerako herritarrek 
ere badute parte hartzeko auke-
ra. Erabiltzaileek eurek eraba-
kiko dute zenbat ekintzatan 
parte hartu gura duten.

Pilatesa, fit-bikea eta gimnasia harmonikoa 
protagonista kiroldegiko fitness jaian

m.b.  |  oñati

Pake Leku elkartean irakur-
tzeko taldea sortu gura dute. 
Erretiratu batzuek egindako 
eskaera aintzat hartuta, lite-
ratura solasaldiak egingo 
dituen taldea sortu gura dute. 
Oraingoz, deialdia egin dute 
erretiratuen elkartean: izena 
emateko epea zabaldu dute. 
"Gure asmoa da urtarrilean 
hastea. Euskarazko liburuak 
irakurtzen hasiko ginateke", 
diote zuzendaritza batzorde-
koek.

Irakurtzeko taldearen dina-
mika honakoa izango da: tal-
deko kide guztiek euskarazko 
liburu bera irakurri eta guztion 
artean solasaldia egin.

Era berean, deialdia egin 
dute yoga taldea sortzeko. 
Interesatuek erretiratuen elkar-
tean eman behar dute izena.

Bazkaria finalaren aurretik 
Bestalde, Ikusi Makusikoek 
¿Donde está la pierna del alcal-
de? antzezlana egingo dute 
herritarrendako: bihar, 21:00e-
tan, Santa Anan. Azkenik, 
hilaren 20an, txistorra-jana 
egingo dute elkartean, erre-
tiratuendako, 17:00etan.

Irakurtzeko 
taldea sortu 
gura dute Pake 
Leku elkartean

mireia bikuña  |  oñati

Joniece Jamison, Victoria Tori 
Robinson eta Linda Lee Hopkins. 
Hiru emakume. Hiru ahots. Bakar-
kako bidea egin ondoren, Divine 
Gospel Reunion taldea sortu zuten. 
Eurak izango dira protagonista 
gaur, egubakoitza, Santa Ana 
antzokian, 22:30ean. Sarrerak 
www.barrabarra.eu atarian eros 
daitezke 10 eurotan. "Urtebete da 
sarrerak Internetez salgai ipintzen 
hasi ginela, eta gospel kontzertua 
da erantzun zabalena izan duena", 
esan digu Manu Egañak, Kultu-
ra zinegotziak. 

Divine Gospel Reunion taldeak 
emanaldi jendetsuak egin ditu, 
besteak beste, Oviedo, Manresa 
eta Villenako jazz jaialdietan.

"gospela maite" dutelako 
Hiru emakume. Hiru estilo. Hiru 
ahots. Hirurak gospela "maite" 
dutelako elkartu dira, baina batez 
ere "gospela eta beltz espiritua-
laren doinu eta erritmoak barruan 
sentitzen" dituztelako.

Hori horrela, gospelaren oina-
rrizko kantuak eta doinuak eskai-
niko dituzte, Michael Marnet 
piano-jotzailearen laguntzarekin. 
"Erritmo eta energiaz betetako 
kantaldia egingo dute", diote 
antolatzaileek. 

Era berean, pop eta jazz esti-
loko kantuek beteko du Santa 
Ana antzokia: Charles Aznavour, 
Eurythmics, Ray Charles, Duran 
Duran eta Elton Johnen bertsioak 
egingo dituzte.

Musika espirituala oinarri 
duen emanaldia gaur

Divine Gospel Reunion taldeko hiru kideak.  |   goiEna
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Murrukixo mendizale elkarteak 
abenduaren 22an beteko ditu 25 
urte. Egunero ez da halako urteu-
rrena betetzen, eta hori ospatze-
ko hainbat ekitaldi iragarri dituz-
te, tartean Mendi Astea marti-
tzenetik zapatura, hiru hitzaldi 
eta irteera batekin. 

25. urteurreneko ospakizunak 
dagoeneko hasi dituzte Murruki-
xoko lagunek, eta hainbat irteera 
egin. Bihar, ostera, hitzordu garran-
tzitsua dute, goiz partean herriko 
elizateetan ibilaldia –sasoi batean 
urtero egiten zuten– eta gauean 
afaria Taberna Berri jatetxean. 
Murrukixoko bazkide eta lagunak 
batuko dira, 60 bat lagun, eta sasoi 
bateko bizipenen eta oraingo kon-

tuen gainean jarduteko aparteko 
aukera izango dute.

Hilaren 22an leixargaratera 
Datorren astean, ostera, Mendi 
Astea egingo dute, hiru hitzaldi-
rekin –Arkupeko Zaraia aretoan, 
19:00etan–. Martitzenean, hilak 
18, Txilen egindako eski-ibilaldia-
ren gaineko ikus-entzunezkoa 
eskainiko du Andoni Ormazabal 
urretxuarrak, Aretxabaletan oso 
ezaguna denak. Eguaztenean, 
ostera, Igor Mendizabal Goxerri 
eskalatzaile mutrikuarrak ber-
baldi teknikoagoa eskainiko du; 
eta egubakoitzean, Nerea Ulezia 
aretxabaletarrak Dolomiten gai-
nean jardungo du. Zapatuan, astea 
eta urteurreneko ekitaldiak buka-

tzeko, Leixargarateko aterpetxera 
ibilalditxoa egingo dute: "Oraintsu 
berrituta dago, eta goiz-pasa joan-
go gara", dio Iñaki San Migelek, 
elkarteko presidenteak.

Argazki emanaldia
Bestalde, 25 urteotako argazkiak 
jasoko dituzte CDan. Hango eta 
hemengo argazkiak jasotzen ibi-
li dira, tartean Kurtzebarrira 
gurutzea igo zituztenekoak, eta 
horiek guztiak Murrukixoko 
egoitzaren aurrean botako dituz-
te Gabonetako egunetan.

Murrukixoren 25. 
urteurrena ospatuko 
dute egunotan 
afaltzeko elkartuko dira bihar, eta martitzenetik 
zapatura bitartean Mendi astea egingo dute

kurtzEbarri ESkola

Gu sortu ginen enbor beretik… leloarekin ekintza mordoa egin dituzte 
Kurtzebarri eskolan: "Ikasleen izarrik preziatuenen distiraz gozatzeko aukera 
izan dugu eta izar-hauts hori etxe guztietatik iritsi zaigu; ikasleen aitaitek 
eta amamek ekarri digute. Gaztetako argazki, abesti, jostailu, kontu, eta 
abarrez, zuhaitzen adarrek belaunaldiz belaunaldi loratzen dihardutela 
erakutsi digute. Horregatik, bizitzaren maistru-maistra horiei gure aitortza 
eta eskerrik handienak: Mila patxotan lehertzen den izarra, zuentzat!".

'Mila patxotan
lehertzen den
izarra,
zuentzat!'

nuria FDEz. arroiabE

Bartzelona aldean ibili ziren Aretxabaleta Abesbatzako kideak joan den aste 
bukaeran; ederto ibili ere! Orfeo Laudatekoek gurera egindako bisita itzuli 
zieten, eta kontzertu ofiziala emandakoan hiriko bisita etorri zen: "Sagrada 
Familian demaseko ilarak zeuden, baina, Orfeoko lagun bati esker, alboko 
atetik sartu eta parrokoarekin egon ginen. Kanturen bat kantatzeko eskatu 
eta lau kantatu genituen. Harrituta geratu ziren bertako bisitariak".

Bartzelonan
kantuan, baita 
Sagrada 
Familian ere

Zeresan handia eman duen Barrura begiratzeko leihoak filma 
izango da Arkupen gaur eta bihar (19:30). Bost euskal presoren 
erretratuak eskaintzen ditu filmak, bost zinemagileren eskutik: 
Josu Martinez, Txaber Larreategi, Mireia Gabilondo, Enara 
Goikoetxea eta Eneko Olasagasti.

Eta gauean Skyfall emango dute, James Bonden azken abentu-
rak: gaur eta bihar (22:00), domekan (19:30) eta astelehenean (16:00). 
Umeendako, ostera, Jacobo lobo filma dago bihar eta etzi (17:00).

'Barrura begiratzeko leihoak' filma emango dute 
gaur eta bihar arratsaldean eta gauean, 'Skyfall'

m.a.  |  arEtxabalEta

Kuku Miku elkarteak gurasoen-
dako saioak antolatu ditu Nerea 
Mendizabal psikopedagogoare-
kin. Urtarriletik maiatzera 
bitartean izango dira, hilabetean 
saio bat (17:30-19:30), eta hainbat 
gai landuko dituzte. 

Interesatutako gurasoek 
abenduaren 28a baino lehen 
eman behar dute izena, kuku-
mikuelkartea@gmail.com helbi-
dera idatzita edo 650 93 96 93ra 
deituta (Nerea). Saioen prezioa 
7 euro da bazkideendako eta 10 
euro gainerakoendako. 

lehen saioan, oinarriak 
Lau saio eskainiko ditu Men-
dizabalek: urtarrilaren 7an, 
Haurtzaroaren oinarri sendoak; 
otsailaren 4an, Errespetuzko 
komunikazioa; martxoaren 4an, 
Esaten dizudana bete eta ez 
haserretu; eta maiatzaren 6an, 
Ez dut zigortu nahi. 

Lehen saioan, gurasoek eza-
gutu eta zaindu beharreko oina-
rrien gainean jardungo dute, 
segurtasunez eta konfiantzaz 
hornitu eta egoera zailei aurre 
egiteko "aukera gehiago" izan 
ditzaten umeek.

Gurasoendako saioak antolatu dituzte 
Nerea Mendizabal psikopedagogoarekin

EMANALDIAK

AbenduAk 18

19:00 andoni ormazal:  
Txile: eski-zeharkaldia.

AbenduAk 19

19:00 Goxerri: Kanada- 
Yukon; Las Inescalables eta 
Flower ibilbidea.

AbenduAk 21

19:00 nerea ulezia: 
Dolomitak.

m.a.  |  arEtxabalEta

Azken urteotan legez erakusleiho 
lehiaketa deitu du Udalak, bai-
na aurten hainbat nobedadere-
kin dator. Hala, ez da egongo 
izenik eman beharrik eta herri-
ko denda guztiek hartuko dute 
parte. Hori bai, erakusleiho 
horiek abenduaren 15etik 31ra 
bitartean izan beharko dituzte 
apainduta.

Epaimahaia osatuko dute 
Ana Bolinaga alkateak, Zigor 
Quintanilla Kultura zinegotziak 
eta Nahia Agirre Udaleko enple-
gu teknikariak. Imajinazioa, 
originaltasuna eta Gabonetako 
mezua euskaraz ematea hartu-

ko dituzte kontuan horiek. 
Gainera, saltokiko ohiko pro-
duktuekin apainduta egon 
beharko dute. Lehiaketak iraun 
bitartean erakusleihoak argiz-
tatuta izatea eskatu dute.

sari bakarra 
Saria erakusleiho bakarrak 
jasoko du eta izango da plaka 
bat. Plaka hori urtero lekuko 
moduan pasatuko dio aurreko 
urteko irabazleak hurrengoari. 
Plakarekin batera ezusteko 
oparia ere jasoko du. 

Irabazlearen berri urtarri-
laren 6a baino lehen emango 
du epaimahaiak.

Erakusleiho lehiaketa 
deitu du Udalak hainbat 
nobedade tarteko direla
Saria izango da plaka bat eta urtetik urtera 
merkatari irabazleak hurrengoari pasatuko dio
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Bilboko Gabonetako jolas par-
kera joateko irteera antolatu 
dute Gazteria Zerbitzuak eta 
Poxpolinek 8 eta 12 urte arte-
koendako. Urtarrilaren 3an 
izango da; 10:00etan irtengo 
dira eta 19:00 aldera itzuli.

Izena aurrez eman behar da 
ludotekan edo Gazteria Zerbi-
tzuan, eta 10 euro ordaindu; 
azken eguna hilaren 21a da.

jolas parkea kiroldegian 
Bestalde, Gabonetako jolas par-
kea gurean ere jarriko dute, 
Ibarra kiroldegian, hain zuzen, 
abenduaren 26an. Kiroldegiko 
bazkideendako debalde izango 
da sarrera eta gainerakoenda-
ko, berriz, 5 euro. 

Eta abenduaren 27an ure-
tako puzgarriak izango dituzte 
neska-mutikoek kiroldegiko 
igerilekuan.

Bilboko jolas parkera joateko irteera 
antolatu dute 8 eta 12 urte artekoendako

O h a r r a k

pAgolAk esAndAkoen 
gAineko HAusnArketA
32. Teologia Kongresuan Jose 
Antonio Pagolak esandakoen 
gainean hausnartuko dute 
gaur Arkupen (19:30).

sorturen erAtze 
bAtzArrA 
Sortu alderdiaren eratze pro-
zesuaren bigarren batzarra 
egingo dute bihar, zapatua, 
Arkupen. Ponentziak Urbaltz 
tabernan dituzte. 

bidezko merkAtAritzA 
dendA
Hiruatx elkarteko kideek bidez-
ko merkataritza denda jarriko 
dute bihar udaletxe zaharrean 
(10:00-14:00), bihar, zapatua.

zirku tAilerrA
8 eta 10 urte arteko neska-mu-
tikoek zirku tailerra dute 
Arkupen (11:00-12:30).

ipuin kontAketA
Enaitzen abenturak euskal 
mitologian ipuin kontaketa 
eskainiko dute bihar liburu-
tegian (11:00).

gAbon kontzertuA
Musika eskolako kideek Gabo-
netako kontzertua eskainiko 
dute martitzenean (17:00) parro-
kian. Taldeka hartuko dute 
parte: gitarra-joleak, trikiti-
lariak, banda…

MIrArI ALTuBe  |  arEtxabalEta

Aretxarte merkatarien elkartea 
aurten ere herritarrei Gabonak 
girotu guran dabil, eta hirugarren 
urtez gonbidatu du gaztaina sal-
tzailea. Atzo egon zen Mitarte 
kalean, eta datozen bi eguenetan, 
hilak 21 eta 27, berriro etorriko 
da. Aretxarteko kideak, gainera, 
txartelak banatzen dabiltza egu-
notan bezeroen artean, gaztainak 
debalde jan ditzaten.

Horrez gain, hiru opari eder 
zozketatuko ditu Aretxartek aben-
duaren 22an, zapatua. Kalitate 
oneneko jakiz betetako hiru otza-
ra –urdaiazpiko iberikoa, xanpai-
na, turroiak, ardo ondua…–, eta 
lehenengo sarituak, gainera, irtee-
ra irabaziko du: globoan ibilaldi-

txoa; Ramon Bilbao upategira 
bisita gidatua; Vieja Bodega jate-
txean afaria; eta Errioxako Pala-
cio de Casafuerte hotelean gaua, 
gosari eta guzti. Aretxarteko den-
detan erosketak egiten dituztenek 
hartuko dute parte zozketan.

Abenduko saritua
Gabonak iritsi bitartean ere sariak 
banatzen jarraitzen dute Aretxar-
teko kideek, gainerako hilabe-
teetan legez. Eugeni Sasiainek 
turroi, kafe eta antzeko jakiz 
betetako otzaratxoa jaso zuen 
Brasileña kafetegian, Asensio 
jantzi-dendan erosketa egiteaga-
tik. Eta aste honetan beste bi 
saritu izango direla iragarri 
dute.

Gaztaina saltzailea aurten 
ere gurean Aretxarteri esker

Eugeni Sasiain saria jasotzen Brasileñako Espe Perezen eskuetatik.  |   arEtxartE

Abenduaren 13an, 20an eta 27an 
Mitarte kalean, GAZTAINA ERREAK salgai !

Egun horietan, Aretxarte elkarteko 
edozein dendatan erosketa egiteagatik 

POLTSA BAT GAZTAINA DOAN.

ESKERRIK ASKO 
urte hauetan eman diguzuen konfiantzagatik!

JAI ZORIONTSUAK!

Abenduaren 22an Durana kalean, 

3 OTARRE ZOZKETATUKO DITUGU!

Eta honetaz gain... SARI BEREZIA:
Globoan bidaia, afari mundiala eta

hotelean gaua gosariarekin 2 pertsonentzat

ANTOLATZAILEA

aretxarte
MERKATARIEN ELKARTEA

Laguntzailea

z e r  O t e ?

arkupen eta ibarra kiroldegian, herrian hitz egiten diren hizkuntzen 
pistekin topo egingo duzue.
Erantzunendako postontziak: 
Arkupe, kiroldegia, Loramendi eta ikastetxeetan.
Erantzuteko epea: urtarrilak 7.

Bigarren galderaren erantzuna: 
berbereen hizkuntza den 
tamazight Marokon eta aljerian 
egiten da, batik bat; baita tunisia, 
libia, Egipto, Mali… hizkuntza 
komunitate txikiagoetan. Wolofera, 
Senegalen eta gambian; eta 
aymara, bolivian, Perun eta txilen.

Lehenengo galderaren irabazlea: 
Julene rosado.

auzoko

Zelan esaten da moldavieraz
zorionak eta urte berri on?
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mirian biteri  |  ESkoriatza

Aurrekontuak guztiz zehaztu 
aurretik, Udalak eskoriatzarren 
iritzia jakin gura du aurten ere, 
eta, hori dela-eta, batzarrak egi-
ten hasi da. Eguaztenean egin 
zuten lehena; hain justu, kultura 
arlokoa. Aretora sartzean, parte
-hartzaileek mapa batean nongoak 
ziren jakinarazi behar zuten; 

gehienak kalekoak ziren, Marin 
eta Mazmela elizateetakoak bazi-
ren ere. Batzar guztietan jasota-
ko datuak aztertuko ditu gero 
Udalak, datozen urteotan egingo 
diren batzarretara auzo eta eli-
zate guztietako eskoriatzarrak 
erakartzeko. 

Beñat Hercek hartu zuen 
jarraian hitza. Amaitzear dagoen 

urtearen balorazio laburra egin 
ostean, jakinarazi zuen datorren 
urteko kontuetan gastu korrontea 
sarrera korronteen kopurura 
egokitzen saiatuko direla, eta 
arlo ezberdinetako eskaerak man-
tentzen saiatuko direla. Berbaldia 
amaitzean, hiru taldetan banatu 
ziren: hain justu, kultura eta 
jaiak, euskara eta liburutegia eta 

hezkuntza eta gazteria. Mahai 
bakoitzaren bueltan, arlo bakoi-
tzeko teknikari eta zinegotziak 
izan ziren. Aurten ondo eginda-
koak eta hobetzekoak aztertu 
zituzten, eta datorren urteko 
lehentasunak zehaztu. Batzarra 
amaitu aurretik, balorazioa egi-
teko aukera egon zen: giroa, era-
bilitako metodologia eta emai-
tzak. 

Kulturako bilera eguaztenean 
egin bazen ere, gainerakoak dato-
rren astean izango dira: astelehe-
nean, hilak 17, kirol arlokoa 
egingo dute, 18:30ean. Martitze-
nean, ostera, 19:00etan, inguru-
menaren eta turismoaren gainean 
jarduteko aukera izango da; eta 
eguaztenean, abenduak 19, gizar-
te ongizateaz, 17:00etan. Batzar 
guztiak Ibarraundi museoan izan-
go dira. 

erakusketan 15 proiektu
Batzarrez gain, datorren urtera-
ko aurreikusten diren proiektu 
esanguratsuenen gaineko era-
kusketa zabalduko dute datorren 
astean Ibarraundin. Denera, 
hirigintzarekin lotutako 15 proiek-
tu aurkeztuko ditu Udalak, hala 
nola erdiko kaleetako asfaltatzea, 
antzokia amaitzea, gimnasioa 
handitzea eta hilerrira doan 
aldapa leuntzea. Eskoriatzarrek 
horien gainean duten iritzia 
jakinarazteko aukera izango 
dute.

Astelehenetik egubakoitzera 
bisitatu ahal izango da, 09:00eta-
tik 13:00etara eta 17:00etatik 
19:00etara bitartean. 

Kulturako batzarrarekin hasi 
dira herriko beharrak aztertzen
udalak aurrekontuak osatzeko bilerak egiten dihardu

Eguaztenean egin zuten lehen batzarra, Ibarraundi museoan; irudian, kultura eta jaietako taldea.  |  Mirian bitEri

umeendAko ekimenAk
Bihar, 17:00etan, Marraztu 
Gabonak ekimena dago pilo-
talekuan, eta 17:30ean, Hiru, 
bi... zast emanaldia. Jarraian, 
txokolate-jana dago plazan. 

kirol HitzorduAk
Partidu bi daude bihar: 
10:30ean, herriko gazteak 
Andraitz taldearen kontra 
lehiatuko dira, saskibaloian; 
eta 18:00etan, areto-futboleko 
lehen erregionaleko norgehia-
goka Eskoriatza eta Laudioko 
Harrobia artean. 

'ti tAu!' leHiAketA
Eingeinkek antolatuta, Ti Tau! 
film laburren lehiaketa dago 
etzi. 09:30ean hasi eta egun 
osoa iraungo du.

'HerrixA dAntzAn'
Etzi, Herrixa dantzan izango 
da unibertsitatean, 18:30ean. 

AtxorrotzekoA ikusgAi
Astelehenetik egubakoitzera 
Atxorrotzeko erakusketa dago 
Ibarraundin. Azken induske-
ta lanetan aurkitukoa egongo 
da ikusgai.

pin-erA irteerA
Hilaren 3an Bilboko PINera 
doaz 8 eta 12 urte artekoak. 
Hilaren 21a baino lehen eman 
behar da izena ludotekan edo 
Gazteria Zerbitzuan.

O h a r r a k
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Ibon Zabalo
Iban Iraeta

ZAHAR BERRITZEAK: 

Birgaitzeak

Fatxadak

Teilatuak

Bainugela eta sukaldea
  

Lokal komertzialak

Kalegoi 9, 1. solairua
ANTZUOLA. 
Tel. eta faxa:
943 76 60 89
Mugikorrak:

615 76 56 50 / 615 76 56 51
zabalosl@hotmail.com

Gaur, karta-jokoak izango dira: 
puntxoa, briska, tutea eta musa. 
Irabazten duen bikotea baila-
rako txapelketara joango da. 
Abenduaren 19an, 20:00etan, 
elkarteko tabernan lan egin 
dutenen afaria egingo da; 40 
boluntario inguru. 22an, txis-
torra banatuko dute elkartean, 
17:00etan; ondoren, kina izan-
go da. Izena eman behar da 
tabernan.

Karta-jokoak, afaria 
txistorra-jana eta kina 
erretiratuen elkartean

Lider jarraitzen du Antzuolak, 
24 punturekin, eta bi puntura 
dauzka Getariako eta Mutri-
ku. Zapatuan, baina, bosgarren 
postuan dagoen –21 puntu
–Lazkao taldearen aurka neur-
tu beharko ditu indarrak. 
Bada, irabaztea garrantzitsua 
da lehenengo postuari eutsi 
nahi badiote antzuolarrek. 
Partidua 15:45ean da, zapatuan, 
Eztalan. 

Antzuolak Lazkao 
hartuko du zapatuan 
Eztalako zelaian

Ez dut moztuko bizarra! tal-
deak antolatuta izango da 
ikusgai Barrura begiratzeko 
leihoak filma gaur Torreso-
roan, 20:00etan. 

Eneko Olasagastik, Josu 
Martinezek, Txaber Larrea-
tegik, Enara Goikoetxeak eta 
Mireia Gabilondo bergararrak 
zuzendu dute dokumentala. 
Bakoitzak istorio bat kontatu 
du lanean.

'Barrura begiratzeko 
leihoak' dokumentala 
gaur ikusgai

2012-2013 ikasturteko ateak 
irekiko ditu gazte txokoak 
zapatuetan, 17:00etatik 21:00e-
tara; domeketan, 20:00ak arte. 
Martxoaren 24ra arte egongo 
da zabalik asteburuetan. Bai-
ta Gabonetako jaiegunetan 
ere –abenduaren 22an eta 23an 
eta 29an eta 30ean–. Lau begi-
ralek egingo dute lan 12-15 
urteko gaztetxoekin, astebu-
ruro txandatuta.

Gazte txokoak aste 
bukaeran zabalduko 
ditu ateak

maider arregi  |  antzuola

Gabonak ate joka ditugula-eta, 
Bergarako Musika Eskolako 
Antzuolako gaztetxoek urtean 
zehar ikasitakoa eta prestatuta-

koa erakusteko eta entzuteko 
aukera ezin hobea izango da. Izan 
ere, Gabonetako kontzertua ia 
gertu dute musika ikasleek. Aste-
lehenean, abenduaren 17an, Torre-

soroan egingo dute emanaldia, 
18:30ean hasita. Antzuolako eta 
Bergarako hainbat ikasleren 
eskutik gozatu ahal izango da 
urteroko musika hitzordua. 

50 gaztetxo zuzenean 
"Gaur egun Antzuolako 50 ikas-
le inguru ari dira musika ikasten; 
hainbat instrumentu jotzen dituz-
te, gainera", azaldu digu Marije 
Ugaldek, Bergarako Musika Esko-
lako zuzendariak. Horiek guztiak 
agertokian ikusiko ditugu aste-
leheneko emanaldian. 

"Gitarra, pianoa, biolina, akor-
deoia, txistua, txeloa, tronboia, 
tuba, alboka eta abeslariak entzu-
teko aukera izango da. Egitarau 
oparoa prestatu dugu", gaineratu 
digu Ugaldek.

Askotariko doinuak 
Nagore Sanzek egingo ditu zuzen-
dari eta gidari lanak Gabonetako 
kontzertuan. Eta egitarauan asko-
tariko Gabonetako kantuak dau-
de; guztiak oso ezagunak eta 
herrikoiak; ikuslea dantzan eta 
kantuan jarriko dutenak, zalan-
tza barik.

Besteak beste, Hator hator 
eta Mundu berri bat nahi nuke 
kantuak abestuko dituzte ahots 
teknikako eta hizkuntza musi-
kaleko ikasle gazteek.

Baina aurretik etorriko dira 
musika instrumentuen erakus-
taldia egingo duten zuzenekoak 
–piano, biolin, gitarra, akordeoi  
eta txistuaz lagunduta–: Biribil-
keta, Izartxo bat, Bi doinu, Lan-
tzeko Ihauteriak...

Baina, nola ez, ingelesezko 
bertsio ezagunekin ere animatu 
dira eta ziur dantzan jarriko 
dituztela gurasoak eta bertaratzen 
diren senide zein lagunak ondo-
rengo doinuekin: Gavotte, Little 
brown jug, Calypso joe...

Hori guztia, astelehenean, 
18:30ean hasita, Torresoroan.

Herriko 50 bat gaztetxo
Gabonetako kontzertuan
aurten ere, bergarako Musika Eskolako umeen 
emanaldiaz gozatzeko aukera izango da torresoroan

Iaz, Musika Eskolako Antzuolako ikasleen emanaldia, Torresoroan.  |   MariJE ugalDE

m.a.  |  antzuola

Abenduaren 1ean egin zuten 
antzuolarrek Sortu alderdiaren 
eratze prozesuko lehen batzarra 
Olaranen. "26 lagun elkartu 
ginen eta oso ondo joan zen 
bilera: gerturatu ziren herrita-
rrek parte-hartze handia izan 
zuten eta landutako edukiak 
interesgarriak izan ziren", azal-
du digute eratze prozesuko 
bultzatzaileek. 

"Helburu estrategikoen ingu-
ruan hausnartu genuen. Hurren-
go batzarrean helburu estrate-
giko horiek lortzeko jarraitu 

beharreko bidearen inguruan 
jardungo dugu; hau da, ildo 
politikoaren inguruan", gaine-
ratu digute.

Hala, bigarren herri batza-
rra abenduaren 15ean, zapatuan, 
izango da, goizeko bederatzie-
tatik eguerdiko ordu bata bitar-
tean, Olaranen. Azpimarratu 
dute herritar orori zabalik 
dagoen prozesua dela.

Esan behar da bihar haur-
tzaindegi zerbitzua egongo dela, 
behar dutenendako. Bada, asmoa 
da datorren bileran ere haur-
tzaindegi zerbitzua jartzea.

Sortu eratzeko bigarren 
batzar irekia bihar

Sorturen eratze prozesuko lehen batzarra. | Patxi olabarria

m.a.  |  antzuola

Rock zaleek hitzordu ezin hobea 
dute gaur gaztetxean, 22:30ean 
hasita, Stupenda Jones nafarren 
eta Turboshit bergararren gitarra 
riff-ak entzuteko aukera izango 
dute-eta. 

Rock-and-roll gogorra eta 
azkarra egiten dutela diote Ola-
tzagutiatik datozen Stupenda 
Jones taldeko mutilek. Busti 
egingo dira, gainera, euren letra 
konprometituekin, eta ez dute 
inor axolagabe, epel utziko. 

Bergararrak ere ez dira atzean 
geratzen eta ez dute gaztetxea 

hotz utziko euren punk-rock azka-
rraren astinduekin. 

Maiatzean kaleratu zuen Tur-
boshitek lan berria, eta indartsu 
datoz azken lana aurkeztera. 
Sarrera doakoa da. 

'bertso musikatuak' 
Abenduaren 23an, domekan, 
berriz, Bertso musikatuak egingo 
dituzte gaztetxean, 21:30ean. Bes-
teak beste, Xalbador, Lazkao 
Txiki, Andoni Egaña eta Amets 
Arzallusen bertsoak abestuko 
dituzte musikaren laguntzarekin. 
Sarrera doan izango da.

Stupenda Jones eta Turbo Shit taldeen 
rock gogorra entzuteko aukera gaur

O h a r r a k

erAkusketA
Xinkonan umeek egindako 
eskulanen erakusketa astebu-
ruan, 18:30etik 20:30era.

uzArrAgA bizirik
Uzarragaren egoera eta plan-
gintza aurkeztuko dute Uza-
rraga Bizirik taldeko kideek 
hilaren 20an. Batzar irekia 
arratsaldeko zazpietan da, 
Olaran etxean. 
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Frankistek 'Lurgorri' erail zutela 
75 urte beteko dira domekan

JOkin bereZiartua  |  araMaio

1937ko irailean heriotza-zigorre-
ra kondenatu eta 1937ko aben-
duaren 16an fusilatu zuten Derio-
ko kanposantuko hormaren 
kontra. Domekan 75 urte beteko 
dira Jose Mari Azkarraga Mozo 
Lurgorri  erail zutela. Aramaio-
rekiko lotura ezin hobeto islatzen 
du honako bitxikeriak: "Zirilo 
Mondragon aramaioarra nire 
osabarekin batera zegoen ziegan. 
Guardiak haren bila joan zirenean, 
nire osabak Zirilori bere jertsea 
eskatu zion, Aramaiokoa zelako. 
Jertse horrekin fusilatu zuten; 
azken unera arte Aramaio barruan 
eraman zuen", adierazi digu Jose 
Mari Velez de Mendizabalek, 
Lurgorri-ren ilobetako batek. 

Gerra garaian familia osoak 
alde egin behar izan zuen, eta, 
Franko hil ostean, 1976an, mugi-
mendu bat sortu zen Lurgorri-ren 
lana eta figura aldarrikatzeko: 
"1935ean osabak Madrildik egin-
dako lana goraipatu gura izan 
zuten. Izan ere, haren aldarrika-
penetako bat izan zen Euskal 
Herriak bere unibertsitatea izatea. 
Bada, 1976an osabaren aldeko 
lehen ekitaldi publikoa egin zen 
Gasteizen; han izan zen, besteak 

beste, Koldo Mitxelena, gerora 
lehen errektorea izango zena", 
dio Velez de Mendizabalek.  

eragile eraginkorra
EAJn aritu zen gudaria, politika-
ria eta gerrako berriemailea. 
Baina batez ere euskal abertzale-
tasunaren eragile nabarmena izan 
zen Lurgorri: "Ondokoengan era-
gin handia zuen, eragile ikaraga-
rria zen. Hizlari ona, mutil ederra 
–hainbat emakumek berretsi dida-

te hori– eta bere inguruan talde 
polit bat eratzeko gai izan zena". 
Erail zutenean 21 urte eskas izan 
arren ibilbide aberatsa izan zuen. 
Haren lorpenetako bat izan zen, 
esaterako, Tellamendiko gurutzea: 
"Eskaera egin zuen eta lagunekin 
batera jaso zuten gurutzea Tella-
mendira, 1935ean". 

madrilen ikasia, eta abertzalea 
Madrilen ikasi arren, abertzalea 
zen: "Aramaioar asko harritu ziren 
Madrildik ikasketekin zetorren 
tipo bat abertzalea zela eta harekin 
konta zitekeela ikustean. Hau da, 
abertzaletasuna ez zen lau base-
rritarren arteko kontua".  

2003an Aramaiok omenaldi 
ofiziala egin zion eta orduan kale 
bat eskaini zitzaion. Etzikoa, 
baina, ekitaldi xume bat izango 
da. Familiak antolatu du, Udala-
rekin edo EAJrekin kontatu barik: 
"Gogoratuko dugu 75 urte betetzen 
direla erail zutenetik. Lehengusu 
batek dantza egingo dio eta Jose-
ba Azkarraga ilobak ere berba 
egingo dugu. Lurgorri eta haren 
inguruan aritu zirenak gogora-
tuko ditugu". Herritar oro dago 
gonbidatuta; 13:00etan izango da, 
haren omenezko oroitarrian.

gudari jeltzalearen sendiak ekitaldi xumea egingo dio haren oroitarrian (13:00)

Aramaioko etxean, 1929an.  |   J.M.V.D.M.

Bost euskal presoren istorioak 
hizpide dituen Barrura begi-
ratzeko leihoak dokumentala 
ikusteko aukera egongo da 
domekan kultura etxean, 
18:30ean. Preso bakoitzaren 
istorioa zuzendari batek kon-
tatzen du; Eneko Olasagasti, 
Josu Martinez, Txaber Larrea-
tegi, Enara Goikoetxea eta 
Mireia Gabilondo dira zuzen-
dariak. Olasagastik Arrasa-
teko estreinaldian adierazi 
zuen filma alde bakarrekoa 
dela, baina ez dela alde baka-
rrarendako egin. 

'Barrura begiratzeko 
leihoak' dokumentala 
etzi kultur etxean

Alaiak erretiratu taldeak dia-
betesaren gaineko hitzaldia 
antolatu du: Vivir con la dia-
betes. Diabetesa zer den, dia-
betesa duenak zer egin deza-
keen, norberak nola jakin 
diabetesa duen edo ez, diabe-
tesaren gaineko tratamenduak 
eta beste hainbat gai landuko 
dira hitzaldian. Aitor Montes 
Aramaioko medikuak eman-
go du hitzaldia. Datorren 
martitzenean izango da, hilak 
18, kultura etxean (18:00). 
Agertzen direnen artean opa-
ri bat zozketatuko da. 

Aitor Montesen 
hitzaldia diabetesaren 
gainean hilaren 18an

J.b.  |  araMaio

Haur zein helduek antzerkiaz 
gozatzeko aukera izango dute 
aste bukaeran.  

Gaur haurrendako txanda 
izango da. Panta Rhei antzer-
ki taldearen eskutik Tira! 
Aurrera! antzezlana ikusi 
ahalko da gaur Kultur etxean, 
17:00etan. Aktoreek zein txo-
txongiloek hartzen dute par-
te obran. Pailazo baten istorioa 
kontatzen du, hiriak bazter-
tuta bizi diren haurrak lagun-
du nahi dituen pailazoaren 
bizitza. Heziketarako helburu 
argia du antzezlanak. 

Bihar, bestalde, Euskara-
zetamol obra ospetsua iritsi-
ko da Kultur etxera (22:30), 
Txirritola euskara elkartearen 
eskutik. Euskarazatemol, Ez 
Dok Hiru Bikoteatroak Diber-
timentuak izenez bataiatu zuen 
trilogiaren azken alea da: 
"Antzerkiaz tutik ez dakigun 
arren, gutxienez hirura arte 
kontatzen badakigu", diote 
Patxo Telleriak eta Mikel 
Martinezek. 2009an estreina-
tu zuten obra eta bihar hel-
duko da Aramaiora; euskara 
eta umorea uztartzen dituen 
antzezlana da.

Antzerkiaz 
gozatzeko 
aukera gaur 
eta bihar

Sukalde eta bainuentzako
zoru laminatu berezia 
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gabonetako enkarguak hartzen dira

Gabon zoriontsuak, guztioi!

669 95 25 63

Salbador kalea 5, behea. ELGETA

leintz gAtzAgA

MIrArI ALTuBe  |  lEintz gatzaga

Gurel guraso elkarteko kideak 
Gabon egunetako kontuak anto-
latzen hasita daude. Urtero legez, 
kantuan joango dira Gabon egu-
nean, abenduaren 24an, umeak 
eta gurasoak. Lehenengo, baserriz 
baserri egingo dute bueltatxoa, 
taldetan banatuta eta trikiti doi-
nuak lagun dituztela; batzuk, 

Goierri auzorantz eta besteak, 
Olaun aldera. Eta ondoren, kalean 
elkartuko dira guztiak, bertako 
txoko eta bazterrak Gabon kan-
tuekin alaitzeko.

taloak egiten ikasi
Gabonetan oporrak hartuko dituz-
te ludotekako eta liburutegiko 
lagunek, abenduaren 21ean, bai-

na beste ekintza batzuk egiteko 
aprobetxatuko dituzte opor egu-
nok Gureleko kideek. Hala, lehen 
atzeratu beharrean izan ziren 
talo tailerra egingo dute. Talo 
goxoak zelan egin erakutsiko 
diete neska-mutikoei hainbat 
herritarrek. Horretarako eguna 
ez daukate guztiz zehaztuta, bai-
na, seguru asko, abenduaren 27an 
izango da. 

Eta beste egun batean kanpo-
ra irteeratxoren bat egiteko asmoa 
daukate; baina horren berri aurre-
rago emango dute.

Gabon kantuak eta talo tailerra 
dituzte Gurelekoek urtea bukatzeko

elgetA

l.z.

Bada mugimendua Xalbadorpe 
elkartean. Astelehenean 
Gabonetako bingoa egin zuten 
—argazkian— eta 30 lagunetik 
gora elkartu ziren. Eguaztenean, 
berriz, Alai abesbatzaren 
kontzertua izan zuten, eta 
gaurko, barikua, luncha iragarri 
dute, 18:00etarako, Ozkarbi 
elkartean. 

Erretiratuak
Gabonetako
ekintzetan
murgilduta

L.Z.  |  ElgEta

Udalak Gabonetako jostailu 
truke azoka antolatu du. Pro-
posamena da trukatzea inte-
resatzen zaizkigun jostailuak 
abenduaren 21a baino lehen 
ludotekara edo liburutegira 
eramatea. Kontuan hartu jos-
tailuek egoera onean behar 
dutela. Jostailu bakoitzeko 
txartel bat jasoko dugu.

Txartel hori abenduaren 
23an, 11:00etan hasita plazan 
egingo den azokan beste jos-
tailu baten truke aldatzeko 
aukera izango dugu.

Hasiak dira 
truke azokarako 
jostailuak batzen

i x .  P i lOta  t x a P e l k e ta

Ligaxkako azken partiduak
Beteranoen Gabonetako pilota txapelketa azken txanpan da; 
izan ere, aste bukaeran jokatuko dira ligaxkako azken par-
tiduak. Antolatzaileek jakinarazten dute hilaren 21eko 
afarian parte hartu nahi dutenek abenduaren 16a dutela 
izena emateko azken eguna.

Umeek, berriz, gaur hasiko dute Gabonetako pilota 
txapelketa. 17:30ean hasiko dira norgehiagokak pilotale-
kuan.

azken emaitzak
jose mari zubiaurre-iñaki ugarteburu / luis a. alkorta-gorka bolinaga 22-12
oskar askasibar-haritz gallastegi / oskar sarasua-iñaki olaortua 19-22
haritz makarro-mikel ormaetxea / oskar sarasua-iñaki olaortua 22-21

GaurkO Partiduak, 19:00etan hasita
luis a. alkorta-gorka bolinaga / asier morales-Fernando zenitagoia 
jose mari zubiaurre-iñaki ugarteburu/ jabier bolinaga-iñaki izagirre 
angel ibarluzea-alberto telleria / pello larrea-mikel elkoro 
sergio bouzas-jon irazabal / iraitz bolinaga-koldo erostarbe 
odei zenigatoia-andoni elortza / mikel ormaetxea-haritz makarro

dOmekakO Partiduak, 10:30ean hasita
igor irazabal-enrike elkoro / pello larrea-mikel elkoro 
angel ibarluzea-alberto telleria / iker irazabal-jabier larrañaga 
oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta / ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga 
oskar askasibar-haritz gallastegi / iban retolaza-diego Cantabrana

O h a r r a k

Herri bAtzArrA
Sortu alderdi politikoaren 
ildo politikoak zehazteko 
batzarra. Gaur, barikua, 19:00e-
tan, kultura etxean.

kontzertuA espAloiAn
BC Bombs, Rat-Zinger, Frydays 
Crews eta Screamers and Sin-
ners taldeak zapatuan, 22:30ean. 
Sarrera 6 euro; bazkideek 4.

mArgo erAkusketA
Kontxi Idigoras elgetarrak 
margo erakusketa zabalduko 
du Espaloian astelehenean.

elgetA kAntuAn
Hilaren 23an bigarren saioa 
egingo dute, 13:00etan hasita. 
Entseguak hasita daude.

Areto futbol txapelketa bizkorra antolatu gura du 
Udalak, eta Kantsatzekek batzarra egingo du
Udaleko Kirol batzordeak pare bat aste bukaerako iraupena 
izango duen areto furbol txapelketa antolatu gura du urtarrile-
rako. Jakiteko zenbat talde dauden parte hartzeko prest, batzar 
irekia deitu dute gaurko, barikua, 19:00etan, udaletxean. Kan-
tsatzeke mendi taldeak, berriz, eguaztenean, hilak 19, urteko 
batzar orokorra egingo du, 19:30ean, liburutegian.

LArrAITZ ZeBerIO  |  ElgEta

Udalak herri osorako wi-fi sarea 
sortzeko aukera ikusten du. Gui-
fi.net proiektuko kide Gipuz-
koaShare-k egingo luke hedape-
na. Proiektuak 7.260 euroko 
inbertsioa dakar: Udalak 2.294 
euro ipiniko lituzke, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak 4.966 euroko 
dirulaguntza ematen baitu.

Egitasmoa zein den azaltzeko 
eta herritarren artean sor dai-
tezkeen zalantzei erantzuna ema-
teko, GipuzkoaShare-ko kide bat 
Elgetan izango da eguaztenean, 
hilak 19. Batzar informatzailea 
deitu dute 19:00etarako, udale-
txean.

kostua herritarrendako 
Internet konexio horretara hel-
tzeko atari bakoitzak 350 euro 
inguruko kostua duen gailu bat 
ipini beharko luke antena kolek-
tiboan. Gero, konexioa eskaintzen 
duen agentearekin hitzartu behar-
ko litzateke Interneterako kone-
xio kuota. "Asmoa da kuota sozia-
la izatea", adierazten dute bultza-
tzaileek; "hilean 10 euro baino 
gutxiago".

Urtarrilean jarraituko dituzte lanak
Azkenaldian ez da mugimendurik Domingo Iturbeko lan eremuan. 
Elgetako alkate Oxel Erostarbek asteon egindako Eskola 
Kontseiluan azaldu duenez, urtarrilean ekingo diete, berriz ere, 
lanei. Esan duenez, Udala Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 
ebazpen baten zain egon da; 317.000 euroko dirulaguntza, hain 
zuzen ere. Ebazpena abenduaren 28an egingo du publiko 
Jaurlaritzak. Hormigoizko horma eta harmailak egitea, gune osoa 
urbanizatzea, frontoi zaharra barrutik txukuntzea eta eskolako 
ortua egitea falta da.

Domingo Iturbeko lanak, atzo.  |  l.z.

Herri osorako wi-fi sarea 
errealitate bihur daiteke
gipuzkoaShare-ko kide batek proiektua aurkeztuko du Elgetan eguaztenean
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xABIer urTZeLAI  |  arraSatE

Ziklo-krosa bai, eta puntakoa, 
gainera. Halako hitzordua pres-
tatu dute Aloña Mendiko ziklismo 
saileko lagunek abenduaren 23ra-
ko. Oñatin kirol horren aldeko 
apustua egitea erabaki zutenetik 
(2010) aurrerapauso handiak eman 
dituzte, bai etxeko taldea sortzen 
–Arrikrutz Oñatiko Kobak–, eta 
baita urteroko lasterketa antola-
tzen ere. Baina azken pausoa 
falta zen, onenak –elite maila-
koak– Oñatira ekartzea. Hala, 
aurreko edizioetan gazteak eta 

beteranoak egon izan dira, baina 
eliteen kategoria ekartzeko koska 
bat geratzen zen: "Nahiago dugu 
pausoak poliki-poliki eman, eliteak 
ekartzeko antolaketa lan handia-
goa behar delako", zioen orduan 
Pedro Irurtzunek. Bada, eman 
dute pausoa, hilaren 23an Euskal 
Herriko egutegi barruan dagoen 
hitzordua hartuko dutelako. 

Asteburuan atsedena 
Igorreko lasterketa entsutetsua-
ren ondoren, ziklistek oraingo 
asteburuan atseden hartuko dute. 

Igorren Aitor Hernandez (Orbea) 
izan zen onena, Egoitz Murgoitio 
(Hirumet) bigarren eta Isaac Sua-
rez (Bio-racer) hirugarren. Eta 
podiumetik gertu egon ziren Ake-

tza Peña, Constantino Zaballa 
eta Javier Ruiz de Larrinaga 
ziklista ezagunak. Hala, Oñatin 
batuko dira ostera ere guztiak. 
Aipatzekoa izango da, baita ere, 

Oñatik izango duen ordezkaritza, 
zortzi herritar izango direlako 
lasterketan, maila ezberdinetan 
banatuta. Eta ibarreko ziklistak 
ere egongo dira.

elite mailako 
ziklistak, oñatira
abenduaren 23an egingo duten lasterketan 
puntako ziklistak batuko dira San Martinen

Osintxun egin zituzten lasterketetatik ez genituen onenak gurean ikusten; Oñatin izango dira orain.  |   JoSEtxo arantzabal

x.u.  |  arraSatE

Bergarako Saskibaloi Elkartea 
Gabonetako oporrei begira dabil, 
eta, iaz bezala, aurten ere hain-
bat torneo egingo dituzte harro-
bia lantzeko –eta Gabonak giro-
tzeko– helburuarekin. 

Hirukoa, frontoian 
Abenduaren 26an Gabonetako 
hiruko saskibaloi txapelketa 

egingo dute frontoian, eta txa-
pelketa hori benjamin eta alebin 
mailetako jokalariei zuzendu-
takoa izango da. Hala, egun 
horretan pilotalekua kantxa 
handi bilakatuko da, eta hainbat 
saski jarriko dituzte saskibaloian 
jokatzeko –iazko giroa apartekoa 
izan zen–. Hilaren 29an eta 30ean, 
berriz, infantilek txapelketa 
izango dute Labegaraietan.

bergarako kiroldegiak eta pilotalekuak 
saskibaloi txapelketak hartuko dituzte

x.u.  |  arraSatE

Bergarako Ipintza eta Agorro-
sin futbol zelaiek gazte mailako 
Gabonetako futbol torneoa har-
tuko dute aurten ere. Hala, 
kanporaketa partiduak Ipintzan 
jokatuko dituzte, eta hilaren 
31ko finala, berriz, Agorrosinen 
–Iaz Realarendako izan zen 
txapelketa, Aretxabaletako gaz-
teen kontra final ikusgarria 
jokatu ostean–. Aurten, txapel-
ketan egongo diren taldeak dira 

Bergara, Reala, Aretxabaleta 
eta Eibar. 

Hala, hilaren 29an (zapatua), 
16:15ean, Bergarak eta Realak 
jokatuko dute (hasieran, 16:30ean 
jokatu behar zuten partidu hori, 
baina Reala ikustera Anoetara 
lasai joan ahal izateko norgehia-
goka aurreratu dute). Domekan, 
berriz, Eibarrek eta Aretxaba-
letak jokatuko dute, 17:00etan. 
Eta finaleko partidua abendua-
ren 31n izango da, 16:00etan.

Luis herzogen omenezko gabonetako gazte 
mailako torneoa hilaren 29tik 31ra arte

x.u.  |  arraSatE

Asteburuan egin duten Euska-
diko txapelketa arrakastatsua-
ren ondoren, klubeko ordezka-
riek lanean jarraitzen dute, 
Gabonetan Ointxe! saskibaloi 
elkarteak antolatzen duen gaz-
te mailako txapelketak bost 
urte beteko ditu-eta. Aurtengo 
edizioa abenduaren 26an, 27an 
eta 28an egingo dute, eta klu-
beko arduradunak dagoeneko 

lanean dabiltza egun horietan 
gazte mailako punta-puntako 
saskibaloi taldeak gurera gon-
bidatzeko.

Horietako talde batzuk 
dagoeneko klasiko bilakatu 
dira, baina badira berriak; tar-
tean, Baloncesto Getafe izeneko 
taldea. Iaz, berriz, Donostiako 
Easo izan zen onena; abendua-
ren 28an jokatutako finalean 
80-65 nagusitu ziren.

ointxe! saskibaloi taldeak gazte mailako 
gabonetako txapelketa egingo du

xABIer urTZeLAI  |  arraSatE

Urteurren borobila beteko du 
domekan (12:30) Santamasetako 
koadrilen arteko lasterketak: 
"Dena dela, gu gaztetxoak ginenean 
ere korrika ibiltzen ginen Santa-
mas eguna aurreko domekan", 
diosku Fernando Zufiriak: "Hitzor-
dua ez da aldatu, baina orduan 
gaztetxoendako lasterketak izaten 
ziren, eta, nagusiendako koadri-
len artekoa antolatzen hasi gine-
nean, izena aldatu eta zerotik 
hasi ginen ostera". Hala, laster-
keta horrek urte mordoa baditu 
ere –iaz fotozaharra erakutsi geni-
zuen–, egia da koadrilen arteko 
parte-hartzearekin 35 urte beteko 
dituela lasterketak: "Taldeak osa-
tzeko bost laguneko koadrilak 
behar dira. Lehenago oso ema-
kume gutxi etortzen ziren, eta 
zailtasunak izaten zituzten koa-
drilak osatzeko. Azken urteotan, 
berriz, gehiago etortzen dira, eta 
gizonezko zein emakumezkoek 
sari berdinak jasotzen dituzte". 
Hau da, koadrila azkarrenaren-
dako lagun artean jateko bildots 
ederra –badira sari gehiago. 

Lasterketa 12:30ean hasiko 
dute –gaztetxoen probak 11:00etan 
hasiko dituzte eta izen-ematea 
lasterketa aurretik egin ahal 
izango da–. Aurten korrikalariek 
5 euro ordaindu beharko dituzte: 
"Erabaki hori hartu dugu laster-
keta hau antolatzeko klubak dirua 
xahutzen zuelako, oparietan eta 
halakoetan. Eta, 5 euro ordain-
duta, kostu horri aurre egin ahal 
izango diogu". Ez da diru asko, 
gainontzeko herrietako lasterke-
ta gehienetan gehiago kobratzen 
dute. Eta noski, ez da aitzakia 
domekan Portaloiko irteera pun-
tuan ez elkartzeko.

Herritarrak iazko lasterketan, lehen metroetan.  |   xabiEr urtzElai

ziklo -krosA

AtletismoA futbolA

AtletismoA

sAskibAloiA

ORDUTEGIA

o r d u a a d i n a d i s t a n t z i a  ( m )

11:00 13-14 800

11:10 11-12 600

11:20 10 400

11:30 9 400

11:40 8 175

11:50 7 175

12:00 5-6 100

12:30 Koadrilen 
artekoa 6,4 km

esAnAk

"Lehenago ere 
egiten ziren 
lasterketak, 
gaztetxoenak"

"Bost euro 
ordainduta 
gastuei aurre 
egingo diegu"
F e r n a n D o  Z u F i r i a   |   a n to l at z a i l e a

ibarreko koadrilei deia, domekan 
arrasaten arineketan egiteko
Santamasetako koadrilen arteko krosak 35 urte beteko ditu
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Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAn. konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. kataide poligonoan 3, Roneo ondoan.

ALMACENES ARRASATE
FAgor, ASpES, EDESA eta MERkATukO MARkARIk OnEnAk. 
Etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

Europar Batasunaren arautegiak ezartzen 
duen bataz besteko energia kontsumoaren 
araberako energia aurreztea.

350 e
rOOmBa 620

A++

1200 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

340 e
GarBIGaILUa F-6012

8 Kg 

399 e

KOnDentsazIOzKO 
LehOrGaILUa sF 820Ce

A+++

1200 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

450 e
GarBIGaILUa F-7212x

A++
Sailkapen energetikoa

399 e
OntzI-GarBIGaILUa LVF-13

A+++

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoa

430 e
GarBIGaILUa F-8212

A++

1200 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

385 e
GarBIGaILUa F-7212

Eskaintza baliagarria, akats tipografikorik ez dagoen neurrian.

450 e

InDUKzIO pLaKa 
hK-633220xB

475 e

LaBe pIrOLItIKOa
Bp-3313091m

465 e

InDUKzIO pLaKa 
eh651tK11e

490 e

LaBe pIrOLItIKOa
hB7415as551e

430 e

InDUKzIO pLaKa 
IF-33Bs

450 e

LaBe pIrOLItIKOa 
6h-760ax

x.u.  |  arraSatE

Gainean dira Gabonak, baina 
oporrak hartu aurretik Ohorezko 
erregional mailako ordezkariek 
bi jardunaldi jokatu beharko 
dituzte. Oraingo asteburuan denak 
izango dira etxean. 

Ibarreko bi talde kategoriako 
oilar bilakatzen ari dira, Berga-
raz (25) eta Aretxabaletaz (23) ari 
gara. Mahoneroek azken lau par-
tiduak irabazi egin dituzte –tar-
tean lider dagoen Hernaniren 
kontra– eta dagoeneko hirugarren 
daude. Aretxabaleta ere bolada 
onean da, azken hirurak iraba-
zita. Hala, Bergarak beste oilar 
baten bisita izango du bihar, 
bigarren dagoen Real Unionekoak 

izango dira Agorrosinen. Aretxa-
baletak, berriz, Zarautz izango 
du aurrean. 

Aloña eta mondra
Azken asteotan Arrasatekoek 
buelta eman diote egoerari, eta 
lasaitasun postuetan daude. Etxe-
ko bolada negargarria gainditu-
ta, sailkapenaren erdian kontra-
rio zuzena den Hondarribiaren 
bisita izango Mondrak (15) Moja-
tegin. Azkenik, Aloñak (14) gutxi-
gatik ez zuen joan den astean 
Real Unionen zelaian ezustekoa 
eman (2-3). Etzi, berriz, Urolaren 
kontra Azkoagainen jokoan egon-
go diren puntuak lotu behar 
dituzte derrigor. 

gabonen aurretik lanak burutzen 
joateko azkenaurreko aukera

Hernaniren kontrako partidu ona zoriontzen; bolada onean da Bergara.  |   J.a

sAskibAloiA

futbolA

futbOla

emaku. bigarren maiLa
eibar-Mondra
domeka. 15:30. unbe.

gaZteak, euskaL Liga
lekeitio-Aretxabaleta
domeka. 16:30. larrotegi.

ohoreZko erregionaLa
Aretxabaleta-Zarautz
domeka. 16:30. ibarra.
Mondra-Hondarribia
domeka. 16:30. mojategi.
Aloña Mendi-Urola
domeka. 16:30. azkoagain.
bergara-real Union
zapatua. 15:30. agorrosin.

erregionaL PreFerentea
Antzuola-lazkao
zapatua. 15:45. estala.

Lehen erregionaLa
Aretxabaleta UDA b-Arizmendi
zapatua. 18:00. ibarra.
eibartarrak b-bergara b
domeka. 17:00. unbe.

ohoreZko gaZteak
Ostadar-Mondra
zapatua. 15:30. lasarte oria.
billabona-Aloña Mendi
zapatua. 15:30. arratzain.
euskalduna-bergara
zapatua. 15:30. andoain.

gaZteak
Aloña Mendi b-Zestoa
zapatua. 16:30. azkoagain.
bergara b-Arizmendi
zapatua. 17:00. ipintza.
Urki-Aretxabaleta
zapatua. 15:30. almen.

ohoreZko kaDeteak
elgoibar-bergara
zapatua. 12:00. mintxeta.
Aloña Mendi-Urola
zapatua. 11:00. azkoagain.

lagun Onak-Aretxabaleta UDA
zapatua. 12:45. azpeitia.

aretO futbOla

euskaDiko txaPeLketa
eskoriatza
atsedena.

Lehenengo maiLa
Aretxabaleta-bilkoin legorreta
gaur. 20:00. ibarra kiroldegia.

eskubalOia

euskaDiko txaPeLketa
Ford Mugarri-ereintza Aguap.
zapatua. 17:00. iturripe.
escolapios-Soraluce bKe
zapatua. 20:00. bilbo.

euskaDiko txaPeLketa, 
emakumeZko seniorra
Aloña Mendi-Pulpo
zapatua. 16:00. andoain.

giPuZkoako txaPeLketa
Ordizia-Izarraitz Aloña
domeka. 12:15. majori.

giPuZkoako big. txaPeLk.
Usurbil-Arrasate
zapatua. 18:00. usurbil
bergara-Gabaz elgoibar
zapatua. 16:30. labegaraieta.

gaZteak, giZoneZkoak
Aloña Mendi-bergara
domeka. 12:00. zubikoa.

kaDeteak, giZoneZkoak
Orereta-Soraluce bKe
zapatua. 17:30. errenteria.

kaDeteak, emakumeZko.
eibar b-Aloña Mendi b
domeka. 11:00. ipurua.

saskibaOia

eba
Valladolid-Natra Oñati
zapatua. 18:00. Valladolid.

Lehen naZionaL maiLa
Autocares Artieda-MU
zapatua. 18:15. iruñea.

senior giZoneZkoak
Alde Zaharra-Soraluce bKe
zapatua. 20:00. donostia.
Atletiko SS-MU A
zapatua. 20:30. donostia.

senior bigarren maiLa
Aloña Mendi-Stl Azkune
zapatua. 16:00. zubikoa.

senior hirugarren maiLa
Oiartzungo Aitona-MU b
zapatua. 16:30. oiartzun.

senior emakumeZkoak
Andraitz-eskoriatza
zapatua. 16:00. legazpia.

gaZteak PartaiDetZa
Alde Zaharra-Soraluce berg.
zapatua. 09:00. donostia.

erruGbia

seniorrak
Arrasate-Irun
zapatua. 16:30. mojategin.

giPuZkoako toPaketak
benjamin eta alebinak
domeka. 10:00. mojategi. talde 
hauek izango dira: arrasate, 
hernani, la unica, atss, irun, 
eibar, zarautz eta errioxa.

atletismOa

koaDriLen arteko 
santamasetako krosa
domeka. 12:30. arrasaten. 
(lehenago gaztetxoendako 
probak, ikus 28. orria).

PilOta

santamasetako 
torneoko FinaLak
zapatua. 11:30 uarkapen.

as t e b u r u kO  h i t z O r d u a k

x.u.  |  arraSatE

Natra Oñati saskibaloi talde-
ko Ander Gartziak partidu 
oso ona egin zuen joan den 
astean Aluminios Alberdiren 
kontra, eta erasoan egindako 
lan hori ez da ustekabean 
pasa. Hala, 28 puntu eta 9 
errebote lortuta jardunaldia-
ren amaieran Bergarakoa 
izendatu zuten asteko jokala-
ri onena moduan; alegia, MVP 
(Most Valious Player). Hala, 
Bergarakoak batez beste 20 
puntu lortu ditu orain arteko 
sei partiduetan. 

Asteburuan, Oñatiko muti-
lak Valladolidera abiatuko 
dira, bihar 18:00etan izango 
dute partidua.

ander gartzia, 'mVP', 
urretxuren kontrako 
partiduagatik

Ander Gartzia.  |   goiEna
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Abantailaz betetako kluba!

Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara 
Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon 
Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge 
Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose 
Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite 
Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba So-
nia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor Ramon In-
maculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino 
Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia An-
tonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña 
Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose 
Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose 
Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar 

Eulogio Vicente Maria Rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton 
Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Mar-
cos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Ima-
nol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis 
Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz 
Eneko Rosa Andoni Luis Joseba Rafa Carmen Maria 
Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen 
Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos 
Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe 
Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta 
Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel Rexu Arantza 
Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse Ubane 
Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai 

Amaia Gabriel Alejandro Rosa Kontxi Juan Maider 
Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier 
Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia 
Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne 
Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni 
Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose 
Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria 
Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia 
Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva 
Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia 
Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita 
Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus 
Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria 

Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio 
Vicente Maria Rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria 
Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos 
Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol 
Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis 
Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz 
Eneko Rosa Andoni Luis Joseba Rafa Carmen Maria 
Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen 
Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos 
Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe 
Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta 
Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel Rexu Arantza 
Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse Ubane 

Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren 
Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose 
Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar 
Eulogio Vicente Maria Rosa M.Asun Xabi Iñigo An-
ton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia 
Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier 
Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita 
Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana 
Ekaitz Eneko Rosa Andoni Luis Joseba Rafa Carmen 
Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan 
Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  
Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edur-
ne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena 

Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio 
Xabier Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika 
Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres 
Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kon-
txi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma 
Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan 
Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Kar-
mele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone 
Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune 
Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana 
Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze 
Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren 
Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina 

Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi 
Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar 
Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier 
Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo 
Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña 
Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel 
Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite 
Elena Etxea Gorka Aitor Ramon Inmaculada Jabier 
Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Ja-
bier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia 
Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki 
Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Mi-
ren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel 

Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai 
Amaia Gabriel Alejandro Rosa Kontxi Juan Maider 
Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier 
Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia 
Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne 
Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni 
Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel 
Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune 
Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karme-
le Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone 
Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune 
Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana 
Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze 

2012an gOIeNA KLuBeko bazkide zareten guztioi,

eskerrik asko!
Adi egon! Zure fideltasuna eskertzeko, abenduaren 17an, 

Goiena telebistako Magazinea-n, 20:15ean, honakoa zozketatuko dugu:

Aisia deba hotelean:

2 pertsonarentzako ostatua eta buffet-gosaria (2 gau) eta zirkuitu termala (2 bonu)
2 pertsonarentzako relax gastronomikoa (2 bonu)

2 pertsonarentzako gosaria eta relax termala (2 bonu)

Zorte on!
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maider arregi  |  arraSatE

Goenkale, Markesaren erretratua 
antzezlana estreinatuko da Deba-
goienean. Domekan, Arrasateko 
amaia antzokira etorriko dira 
Goenkale-ko sei aurpegi ezagun, 
sei protagonista. Tartean, Maria 
Kruickshank gazte oñatiarra 
ikusiko dugu. Sorpresaz beteri-
ko antzezlana dela aurreratu 
digu, baina guk zerbait gehiago 
atera nahi izan diogu Kruickshan-
ki: "Kondesaren erretratuarekin 
zerbait gertatzen da, misterioz 
eta intrigaz betetako istorioa da; 
Agatha Christieren estiloan. 
Baina maitasuna eta umorea ere 
batzen du lan honek. Baina asko-
rik ezin dizuet aurreratu, sor-
presa asko ditu-eta!", dio. 

barrea bermatuta 
Goenkale-ren genero nagusia 
drama da; baina antzezlan honek, 
zalantzarik gabe, badu bestela-
ko ukitu eta xarma berezia: 
"Antzerkira eramateko orduan, 
bestelako ukitua eman behar 
diogu. Oso dibertigarria da eta 
ikusleak oso ondo pasatuko du, 
ez du aspertzeko une bat ere 
izango".

sei pertsonaia agertokian
Denak dira Goenkale-ko pertso-
naia ezagunak: Itsaso, Ibon, 
Andoni, Rakel, Nelson eta Eider. 
Kronologikoki Goenkale-ko per-
tsonaiei  gertatzen zaienak ere 
badu jarraipena. Hala, Goenkale
-ren jarraitzaile sutsuek gustura 
jarraituko dute istorioa. 

Baina jarraitzaile ez direnek 
ere erraz jarraitzeko moduko 
antzerkia dela esan digu Maria 
Kruickshankek. "Landetxe batean 
gertatzen da guztia. Ni, Itsaso, 
Ibonen neskalaguna naiz, tele-

sailean moduan. Hala, Goenkale
-ren jarraitzaileek erraz jarrai-
tuko dute. Baina ez da beharrez-
koa jakitea nor den nor; izan 
ere, agertokian hasten den isto-
rioa bertan bukatzen da", kon-
t a t u  d i g u  i l u s i o z  M a r i a 
Kruickshank aktoreak.

zein da sekretua? 
Goenkale-ren hastapenean, orain 
arte sekretua izan dena argituko 
dute. Ginna Sinatra nork hil 
zuen jakingo al dugu, azkenik? 
Egia da Gaizkak hil zuela? "Ezin 
dizuet zer datu argituko dugun 
esan… Goenkale-ko jatorriaren 
gaineko sekretua azaleratuko 

dugu, nondik nora datorren. Oso 
polita izango da, batez ere jarrai-
tzailearendako opari ederra".

erregistro aldaketa 
Telebistan egindako lanak ez du 
zerikusirik antzerkiarekin. "Erre-
gistro aldaketa derrigorrezkoa 
da; telebistan dena handiago egin 
behar duzu. Gidoia ere ezberdi-
na da. Lan egiteko era ezberdina 
da antzerkian, ez dago stop zapal-
tzerik. Telebistatik zure pertso-
naia ateratzea ere polita da bes-
te garapen bat emateko; gainera, 
zure pertsonaiak ustez ez dituen 
erreakzio batzuk ere ikusten 
dituzu". 

telebistatik antzokietara 
19 urteko ibilbide oparoa dauka 
telesailak, eta Goenkale-ren ome-
nez egin dutela azaldu digu. "Jen-
deari ere, horrenbeste denboran 

telebistan egonda, uste dugu gus-
tatuko zaiola". 

Antzezlanaz gozatzeko aukera, 
beraz, domekan, 19:30ean, Arra-
sateko Amaia antzokian.

'goenkale', antzokietara
 antzezlanaren estreinaldia izango da ibarrean, domekan, 19:30ean, amaia antzokian

telesailaren hastapenetik gordeta dagoen sekretua azaleratuko dute protagonistek

Ibon, Itsaso eta Eider, Goenkale-ko pertsonaiak antzezlanaren une batean.  |   Maria 

esAnAk

'goenkale'-ren 
jatorriaren  
sekretua 
azaleratuko da" 

m a r i a  k r u i C ks h a n k    |   a k t o r e a

"Jarraitzaileei 
oparia egin nahi 
izan diegu 
antzezlanarekin" 

m a r i a  k r u i C ks h a n k    |   a k t o r e a

Abantailaz betetako kluba!

2012

Tel.: 943 25 05 05 
e-posta: kluba@goiena.com 

goienakluba.com 
Urteko kuota: 50 €.smsaren kostua: 0,15 euro + beza mezu bakoitzeko.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

JOSE ANTONIO MENTXAKA AGIRREURRETA (Bergara) zOriOnak!IrABAZLeA

LIBuruA

Bidali KLUBA LIBURUA 
[Bazkidearen zenbakia]   

215800 zenbakira.

xbOx 360 + 
HALO reAcH JOKOA 

Bidali KLUBA XBOX [bazkidearen 
zenbakia] 215800 zenbakira.

Cda

Bidali KLUBA CD 
[Bazkidearen zenbakia]   

215800 zenbakira.

TxIKILANdIArAKO
4 bOnO

Bidali KLUBA 
TXIKILANDIA 

[bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

gOSPeLerAKO 
sarrerak

Bidali KLUBA GOSPEL 
[Bazkidearen zenbakia]   

215800 zenbakira.

 maika makOvski 
Bidali KLUBA 

KONTZERTUA 
[Bazkidearen zenbakia]   

215800 zenbakira.

Telefonoz: 
943 25 05 05
e-postaz: 
kluba@goiena.com
whatsApp bidez: 
688 69 00 08
Parte-hartzaile 
guztien artean 
zozketatuko da.

parte 
hartzeko

'gOeNKALe'-rAKO SArrerAK
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a.g.  |  ESkoriatza

Aurten hirugarren aldiz anto-
latu du Eskoriatzako Eingein-
ke ekimenak Ti tau! film labu-
rren rallya, eta abenduaren 
15ean izango da. 

Aurtengo aldaketa 
Aurten umorezko film laburren 
rallya izango da. Tristura eta 
hondamendiak modan dauden 
garai hauetan, umoreari eta 
alaitasunari merezi duten 
lekua eman nahi diote
Abenduaren 15ean 09:30ean 
bilduko dira parte hartzaile 
guztiak Eskoriatzako Ibarraun-
di museoan, eta 23:00etan 
emango zaio bukaera ekital-
diari. 

Epaimahaian ikus-entzu-
nezko adituak egongo dira, 
eta film laburretako umorea-
ren erabilera hartuko dute 

kontuan, teknika eta ideiare-
kin batera.

Irabazlearentzat 300 euro-
ko saria egongo da, eta, bes-

tetik, publikoaren saria. Izen
-ematea, berriz, aurreko urtean 
bezala, www.eingeinke.org 
webgunean egin beharko da.

Iazko rallyan, grabazio bat.  |   EingEinkE

Aurtengo 'Ti tau!' umorezko film laburren III. 
rallya abenduaren 15ean izango da
Eskoriatzan izango da, urtero legez, ibarraundi museoan, 09:30etan hasita

LAIdA BerISTAIN  |  oñati

Aurreko urtean egin zen lehe-
nengo tobera, Bergaran. Aur-
tengoa, berriz, hilaren 28an 
Oñatiko kiroldegian egingo 
da, eta Debagoieneko herriek 
Oñati epaituko dute Oñatiren 
inkomunikazioa interesatua 
dela egotzita. Inuzente Egunean  
jakingo da Oñati erruduna edo 
errugabea den.

25 lagun inguruk parte 
hartuko dute. Akusazioaren 
fiskalak zortzi lekuko aurkez-
tuko ditu, herri bakoitzetik 
bana, eta Oñatiko herriak bere 
burua defendatu beharko du 
epaile jaunaren aurrean. Egoitz 
Aizpuruk, gidoilarietako bat 
izateaz gain, oñatiarren defen-
tsako abokatu lanak ere egin-
go ditu, eta hark ere zortzi 
lekuko eramango ditu, gaine-

rako herrien akusazioak han-
kaz gora jartzeko helburuare-
kin. Herria ondo ordezkatuta 
egongo da. 

ezohiko osoko bilkura
Abenduaren 28ko epaiketa egin 
ahal izateko, Oñatiko udalba-
tzak bertara aurkeztea onar-
tzeko osoko bilkura berezia 
irudikatuko du udaletxeko 
areto nagusian hilaren 19an, 
18:30ean. Osoko bilkuran par-
te hartuko duten eragile guztien 
artean erabakiko dute ofizial-
ki epaiketan parte hartzea.

sarrerak
Sarrerak abenduaren 14an 
jarriko dira salgai, 8 eurotan. 
Sarrera lortzeko bi bide daude: 
Txokolateixa dendan eta www.
barrabarra.eu helbidean. 

aurtengo tobera 
oñatin egingo da, 
inuzente egunean

Eteon (Oñati) egindako entsegua.  |   JoSEtxo arantzabal

L.B.  |  oñati

Oñatiko Gaztelekuan bi musi-
ka talderen rock kontzertua 
antolatu dute gaurko, hilak 14. 
Taldeak rock-hardcorea egiten 
duen Inoren Ero Ni eta noise 
musika egiten duen Meido 
dira.

Hasiera batean Lisabö tal-
de iruindarrak ere hartu behar 
zuen parte kontzertuan, baina 
taldekide bat gaixorik dagoenez 
ezin izango dute kontzertu 
horretan parte hartu.

Kontzertua 20:30ean hasiko 
da eta sarrerak leihatilan ber-
tan izango dira salgai, bost 
euroren truke. 

Bi taldeek euren disko 
berriak aurkeztuko dituzte. 

Meido talde bilbotarrak Double 
Dragon diskoa aurkeztuko du. 
Inoren Ero Ni taldeak, berriz, 
trilogiaren itxiera den Fregoli 
izeneko diskoa.

Txirli-k esan duenez, Gaz-
telekua urte askoan hilda egon 
ondoren, berriro ere funtzio-
namenduan jartzeko helburua-
rekin ekintza berriak antolatzen 
ari dira eta horietako bat kon-
tzertu hori da. 

Bada, Lisabö taldea kon-
tzertuan egonda jende gehiago 
gerturatuko zela argi dutela 
ere aipatu du Txirli-k. Hala 
ere, kontzertuak harrena ona 
izatea espero dute, eta jende 
asko hurbiltzea kontzertuaz 
gozatzera.

bi musika taldek osatutako 
rock kontzertua oñatiko 
gaztelekuan gaur
inoren Ero ni eta Meido taldeek azken diskoak 
aurkeztuko dituzte gaur, egubakoitza

amaia garate  |  bErgara

Peter Pan musikalaren emanaldiak 
hilaren 29an eta 30ean arratsal-
deko zazpietan izango dira, baina, 
jendea sarrera barik geratzen ari 
dela-eta, antolatzaileek emanaldi 
bat gehiago egitea erabaki dute: 
hilaren 29an.  

Aurten, gainera, proiektua 
herri guztira zabaldu nahi izan 
dute, eta Bedelkar komertzioen 
elkarteko dendariak eta herriko 
tabernariak ere proiektuan inpli-
katu dira. Era berean, Udaletik 

animatu nahi dituzte herriko 
taberna eta komertzio denak par-
te hartzera.  

Dendariek hilaren 22rako 
marrazki lehiaketa deitu dute, 
herriko ume eta gaztetxoendako, 
eta Peter Pan-en inguruko marraz-
kiak aurkeztu beharko dira lehia-
ketara. Onenak erakusleihoetan 
jarriko dituzte, eta sariak bana-
tuko dituzte.

Tabernetan, berriz, eguenero 
egiten den pintxo-poteoa aprobe-
txatuko dute Peter Pan-en proiek-

tuarekin inplikatzeko. Hilaren 
27an, tabernek Peter Pan-en ingu-
ruko pintxo berezi bat izango 
dute eta pintxo berezi hori Peter 
Pan musikalaren emanaldiko 
asteburura arte luzatuko da.

Hilaren 27an, Peter Pan-ekin 
lotura duen objektu bat herriko 
erakusleiho baten ezkutatuko 
dute eta herritarrek objektu hori 
aurkitu beharko dute. Hori urta-
rrilera arte izango da eta parte 
hartzen dutenen artean sari bat 
zozketatuko dute.

'Peter Pan'-en emanaldi 
bat gehiago eskainiko dute
hirugarren emanaldi hori hilaren 29an izango da, 22:30ean

Musikalaren protagonista nagusiak, jantzi eta guzti.  |   aMaia txintxurrEta
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AUKERAZKO IBILGAILUAK SALGAI

• Ford Focus 18.500 €
2012 | Diesela | Km 0
• Ford Transit 21.700 €
2012 | Diesela | Km 0 
• Ford Focus Tdci 110 12.500 €
2011 | Diesela
• Citroën Picasso Td 92 Zp 7.800 €
2007
• Toyota Land Cruiser Td 3 Ate 125 Zp 7.800 €
2000 | Diesela  
• Ford Fiesta Tdci 70 Zp 6.800 €
2007 | Diesela
• Ford Connect Tdci 90 Zp 7.900 €
2009 | Diesela
• Kia Sportage Td 12.500 €
2008 | Diesela
• Land Rover Td Freelander  5.500 €
2000 | Diesela
• Mercedes Vito Cdi 8 jarleku 14.500 €
2004 | Diesela 

Araba etorbidea, z/g ARRASATE
943790744 • www.mugarri.es

> FORD Kuga
 2012 | Diesela | 0 Km

23.900€-tik aurrera
>  Citroen C3 1.4HDI Cool 
2010 | Diesela | 40.500 km | Beltza

7.800 €

CHAPIME
Debagoieneko kontzesionario ofiziala

Iragarkia jartzeko: 943 25 05 05

San andres auzoa 8
ARRASATE • 943 71 24 72

San Andres auzoa 5
ARRASATE • 943 79 45 22

• Renault Kangoo Kombi 9.800 €
2010 | Diesela | 33.800 Km | Txuria
• Renault Kangoo furgoia  6.500 €
2008 | Diesela | 130.000 Km | Txuria
• Renault Scenic 16.800 €
2011 | Diesela | 14.715 Km | Txuria
• Renault Laguna Grand Tour  20.500 €
2012 | Diesela | 20.120 Km | Grisa
• Renault Espace 11.500 € 
2007 | diesela | 106.000 Km | Gorria 
• Renault Laguna automatikoa 11.300 € 
2008 | Diesela | 15.500 Km | Nautilus urdina 
• Renault Megane 12.500 €
2010 | Diesela | 20.787 Km | Grisa edo Urdiña
• Dacia Sandero 8.950 €
2012 | Gasolina | 4.500 Km | Gorria
• Dacia Stepway 11.450 €
2012 | Diesela | 11.250 Km | Gorria edo Grisa

> Renault Clio
2010 | Diesela | 17.015 Km | Txuria 

8.950 €

AUTOBERRI

San Andres auzoa,8 ARRASATE
Tel.: 943 71 24 72

AUTOBERRI

• Citroen Berlingo Com. 1.6HDI 110 SX Multispace 14.500€

2012 | Diesela | 22.500 km | Gris argia 
• Citroen C3 1.4 HDI SX Plus 4.500€

2006 | Diesela | 146.000 km | Zuria
• CITROEN C3 1.4 HDI Cool 7.800 €
2010 | Diesela | 40.500 km | Beltza
• Citroen C4 Aircross 1.8HDI Exclusive 2WD 150 31.500 €
2012 | Diesela | 500 km | Marroi iluna
• Citroen C4 1.6 HDI SX 92  4.750€

2005 | Diesela | 107.000 km | Gris argia 
• Citroen C5 2.0 HDI Business 14.900 €
2010 | Diesela | 39.600 km | Gris argia
• Citroen C8 2.0 HDI Seduction 160 23.000 €
2011 | Diesela | 47.000 km | Gris iluna
• Citroen C8 2.0 HDI Seduction 138  21.300 €
2011 | Diesela | 48.000 km | Gris argia 
• CITROEN DS4 1.6 e-HDi Design STT 19.000€

2011 | Diesela | 6.500 km | Urdin iluna 
• CITROEN DS5 Hybrid4 Airdream Sport CMP 38.000 €
2012 | Diesela eta elektrikoa | 6. 500 km | Zuria

HAINBAT AUTOTAN 2012KO PIVE PLANA AUKERAN

Eskaintza baliagarria, akats tipografikorik ez dagoen neurrian.

gOiatZ arana  |  arraSatE

Eusko Jaurlaritzaren kultura
-bonuek sekulako arrakasta 
izan dute: 40.000 atera dituzte, 
eta 28 ordu aski izan dira 
guztiak saltzeko. 25 euro 
ordaindu eta 40ra arte gasta-
tu ahal izango dituzte erosleek, 
eta jada hasi da mugimendua. 
Primeran datorkiela kontatu 
digute Debagoieneko liburu
-dendetan. 

6.800 Araban, 11.200 Gipuz-
koan eta 22.000 Bizkaian, 40.000 
Euskal Autonomia Erkidego 
osoan. Astelehen goizean jarri 
zituzten salgai eta egunean 
bertan saldu zituzten ia guz-
tiak; 28 orduren buruan jada 
alferrik zen ahalegintzea, 
ordurako agortuta zeuden 
kultura-bonuak. 

epemuga: urtarrilak 18 
Blanca Urgell Kultura sailbu-
ruaren ustez, kultura-bonua-
ren helburuak lortu dira: data 
hauetan kultura-kontsumoa 
sustatzea eta urte osoan kul-
tura banatzen duten dendak 
herritarrengana hurbiltzea, 
hain zuzen. Hori bai, urtarri-
laren 18ra arte erabili ahal 
izango dira. 

kultura-bonuek 
mugimendua 
ekarri dute 
dendetara

xABIer urTZeLAI  |  arraSatE

Des-kontrol eta Arkada Social 
musika taldeetako abeslari Hodei 
Beitiarendako, abenduaren 26ko 
kontzertua berezia izango da: 
"Pentsatzeaz bakarrik emoziona-
tu egiten naiz", diosku Arrasate-
koak. Egun horretan gaztetxea 
betetzeko lanean dabiltza [Sarre-
rak DAT tabernan], horrek esan 
nahiko duelako Naiara Agreda-
rendako diru kopuru polita batu-
ko dutela: "Naiarari laguntzeko 
tapoiak batzeko kanpaina abia-
razi zuten senitartekoek, baina 
sistema horrekin denbora luzea 
behar da diru-sarrerak izateko. 
Hala, bururatu zitzaigun kon-
tzertu bat eginez Naiarari lagun-
tzea, eta horretan ari gara; ea 
jendea animatzen den". 

Harreman estua naiararekin 
Hodeik eta haren neskalagun 
Mireiak harreman estua dute 
Naiararekin. 8 urteko haurrak 
garun-paralisia dauka eta Mireiak 
harekin egiten du lan: "Familia-
koekin harreman oso ona dugu. 
Hala, etxean hainbat aldaketa 
egin behar dituzte Naiararen 
egunerokoa eramangarriagoa 
izan dadin, eta horretarako lagun-

tza behar dute. Besteak beste, 
Naiarari txiki geratu zaio egu-
nero erabiltzen duen aulkia; 
etxeko komunean obrak egin 
behar dituzte, autoa egokitu... 
Gauza mordoa dira, eta laguntza 
behar dute".

lau talde taula gainean 
Kontzertuan (abenduak 26, 22:00) 
Arrasateko Gaztetxeko taula gai-
nean izango dira Arrasateko hiru 
talde: Des-kontrol, Arkada Social 
eta Screamer Sinner. Eta  eurekin 
batera Bilboko Rat-zinger taldeak 

ere joko du: "Arkada Social eta 
Des-Kontrol taldeetan jotzen duda-
nez, bi talde horiek lotuta genituen 
[Barre], eta beste taldeei propo-
samena egin genienean berehala 
jaso genuen baietza, eta esker-
tzekoa da".

hodei beitia: "ondoen egiten dakigunaz 
ahaleginduko gara naiarari laguntzen"
naiara agreda haurrari laguntzeko kontzertua egingo dute hilaren 26an arrasateko gaztetxean 

Kontzertua antolatzeko lanean dabiltzan Hodei, Mireia eta Ñako, kartelaz.  |  x.u.

esAnAk

"naiarari 
laguntzeko 
kontzertua 
egitea bururatu 
zitzaigun, eta 
antolatzen hasi"

"eskertzekoa 
izan da 
gainontzeko 
musika taldeek 
izan duten 
erantzun ona"

h o D e i  b e i t i a   |   a b e s l a r i a
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JonE albEniz

mikel Velasco, Araotzen, 
oñatin, eskalatzen.

LAIdA BerISTAIN  |  arraSatE

Mikel Velasco (Arrasate, 1990) 
Automozio Elektromekanikako 
bigarren mailako ikaslea da Are-
txabaletako institutuan. Haren 
zaletasun handiena eskalatzea 
da, eta, eskalatzailea izateaz gain, 
ume txikiei ikastaroak ematen 
dizkie, bai Arrasaten, eta baita 
Aretxabaletan ere. 
Noiz hasi zinen eskalatzen?
Duela sei urte hasi nintzen eska-
latzen, 16 urte nituela. Kirol des-
berdin asko egiten nituen, baina 
ez nuen gogokoenik. Azkenean, 
amak eskalatzen hastera anima-
tu ninduen. 
Non eskalatzen duzu normalean?
Normalean, Araotzen edo Altzo-
lan eskalatzen dut . Txapelketak, 
ordea, rokodromoetan izaten dire-
nez, txapelketetarako rokodro-

moetan entrenatzen naiz. Horrez 
gain, urtean zehar, Espainian ere 
mugitzen gara noizean behin, 
Katalunian eta Suitza eta Frantzia 
aldean ere izan naiz eskalatzen. 
Zein txapelketatan hartu izan duzu 
parte?
Eskalatzen hasi nintzenetik urte-
ro parte hartu izan dut Euskal 
Herriko txapelketan. Euskal Herri-
ko txapelketaz gain, Espainiako 
Kopan, Euskal Herriko boulder 
txapelketan eta sokako txapelke-
tan hartu izan dut parte azkenal-
dian. 
esperientzia ona izan da txapelke-
ta horietan parte hartzea?
Oso esperientzia ona izan da txa-
pelketa guztietan bizi izan duda-
na. Asko gustatzen zait eskalada 
txapelketetan parte hartzea, oso 
ongi pasatzen dut beti. Oso gus-

tura nago, gainera, lortu ditudan 
emaitzekin. 
Nolatan hasi zinen eskalatzeko 
ikastaroak ematen?
Gero eta gazte gutxiagok eskala-
tzen zutela ohartu ginen, eta 
eskalatzen zuten neska-mutilak 
behar zirela. Hala, hori aldatzeko 
zerbait egin behar genuela era-
baki genuen, eta neska-mutilei 
ikastaroak ematen hasi ginen. 
Urteak pasa ahala, gero eta nes-
ka-mutil gehiago hasi ziren ikas-
taroetan izena ematen, eta aurten, 
nahiko kopuru handiak eman du 
izena. 

Hasieran nik bakarrik ematen 
nituen ikastaroak, baina denbo-
rarekin gero eta ikasle gehiagok 
izena eman zutenez, beste batzuei 
laguntza eskatzen hasi nintzen 
eta orain batek baino gehiagok 

ematen ditugu ikastaroak. 
Oso gustura nago neska-mu-

tilei eskalatzeko ikastaroak ema-
ten, oso ongi pasatzen dut haiekin, 
eta esperientzia polita da. 
eskaladaren munduan emakumea-
ren presentzia nola ikusten duzu?
Emakumeak betidanik egon izan 
dira; nahiz eta banakako batzuk 
izan, hor egon dira. Pixkanaka, 
gero eta emakume gehiago dabil 
mundu honetan. Txapelketan ere 
gora egin du haien parte hartzeak, 
maila ona erakutsi dute eta era-
kusten dute. Edozein rokodromo-
tara joanez gero, lehenengo 
momentuan mutilak ikusi arren, 
gehienak mutilak direlako, beti 
dago neskaren bat.
Ikastaroetan, berriz, denak izatez 
mistoak diren arren, denetarik 
dago. Nesken taldeak, mutilen 
taldeak eta talde mistoak daude. 
Gauza normaltzat hartzen da, ez 
du atentziorik ematen neska bat 
eskalatzen ikusteak.

Lesio larririk izan al duzu eskalatzen 
ari zinen bitartean?
Ez, nik neuk ez dut lesio larririk 
izan. Behin, indar handiegia 
egiteagatik tendoiak pixka bat 
apurtu nituen eta kolperen 
batzuk ere hartutakoa naiz, bai-
na lesio larririk ez.
Anekdota berezirik?
Ba, behin, eskalatzera joateko 
sekulako gogoarekin nengoen, 
baina ez nuen norekin joan. 
Azkenean, baina, ama animatzea 
lortu nuen eta nirekin joan 
zen. 

Ongi lotu gabe hasi nintzen, 
eta eskalatzen nenbilela lurrera 
erori nintzen. Sekulako kolpea 
hartu nuen. Amak, berriz, har-
tu zuen sustoarekin oihuka hasi 
zen. 
eskalatzeaz gain, beste zein zale-
tasun duzu?
Lagunekin parrandan ibiltzea 
eta mendira buelta bat ematera 
joatea ere gustuko ditut. 

Zure herriko txoko maiteena: epele. 

gosari gustukoena: arrautzak 
txorizoarekin. 

telefono dei pozgarriena: aspaldian 
ikusi ez dudan norbaitena. 

kantu gustukoena: Amerika (bizardunak).

bidaia gustukoena: marokora.

gogoko jarduera bat: lagunekin mendira 
joatea. 

bizi izateko herri bat: arrasate.

etorkizuneko erronka bat: etorkizuna 
bera bere osotasunean da erronka bat. 

pertsonAlA

"espainiako hainbat 
lekutan eskalatzeaz gain, 
suitza eta Frantzia aldean 
ere eskalatu izan dut" 

mikel Velasco | eskalatzailea
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1. etxebiZitZak

101. saLDu
aramaio. hiru logela, sukaldea, 
jangela, egongela, bi komun, 
despentsa, terraza eta garaje 
itxiko etxebizitza salgai. kalean. 
interesatuak deitu telefono 
honetara: 660 57 40 66 

aretxabaleta. 61 metro koa-
droko etxebizitza salgai.  bi 
logela egongela zabala, sukaldea 
eta komuna. 2006an egina. 
kiroldegitik gertu. bizitzera 
sartzeko gertu. 115.000 euro. 
interesatuak deitu telefono 
honetara: 629 42 01 10 

arrasate. juan Carlos guerra 
kalean etxebizitza saldu edo 
errentan ematen da. larra&ntil-
de;aga optika gainean. 90 metro 
koadrokoa. prezio oso onean. 
hiru logela, egongela eta komun 
batekin. bi balkoi ditu etxeak. 
etxea egoera onean dago eta 
bizitzen hasteko moduan. 616 
50 67 28 edo 665 72 46 12 

arrasate. san andresko lein-
tzibar kalean 80 metro koadro-
ko  e t xe b i z i t z a  sa l g a i .  h i r u 
logela eta egongela, igogailua 
eta berokuntza indibiduala. 
denak kanpo aldera ematen du. 
etxea egoera onean dago eta 
bizitzen hasteko moduan. prezio 
interesgarria.  interesatuak 
deitu telefono honetara: 649 
20 99 97 

oñati.  68 metro koadroko 
etxebizitza salgai erdigunean. 
sukaldea, egongela, bi logela eta 
komuna. guztiz jantzia eta bizi-
tzera sartzeko moduan. bero-
kuntzarekin. 237.000 euro. 35 
metro koadroko garajea aukeran. 
egoera oso onean. iñigo. intere-
satuak deitu telefono honetara: 
659 72 06 64 

 
103. errentan eman

aretxabaleta. 95 metro koa-
dro erabilgarri. etxebizitza berria, 
hirugarren solairuan. igogailua-
rekin. hiru logela eta bi bainuge-
la. dena kanpoaldera begira. 
hilean 680 euro, komunitate 
gastuak barne. argazkiak ikus-
te ko :  w w w. e u s k a l n e t . n e t /
aguirre. 630 60 47 75 

bergara. etxebizitza ematen 
da errentan bolun. igogailutik 
gertu. bi logelakoa. oso argitsua. 
leiho berriekin. berokuntza 
zentrala. 665 73 98 32 

eskoriatza. 50 metro koadro-
ko etxebizitza ematen da erren-
tan intxaurtxuetan. 450 euro 
hilean. logela bat, egongela, 
sukaldea eta komuna. garajea 
izateko aukera. 688 66 71 56 

oñati.  60 metro koadroko 
etxebizitza errentan eman edo 
saltzen da erdigunean. hiru 
logela, sukalde-egongela eta 
komun bat. igogailuarekin. jan-
tzita. deitu arratsaldez mesedez. 
651 70 90 53 

oñati. san lorentzo 10ean hiru 
logela eta bi bainugelako etxe-
bizitza ematen da errentan. 
eguzkitsua. 943 78 13 57 edo 
686 76 01 87 

 
104. errentan hartu

arrasate. arrasateko neska 
arduratsuak etxea hartuko luke 
errentan. aukeran apartamentua 
edo etxebizitza txikia. 676 47 
41 55 

arrasate. bikote gazte batek 2 
edo 3 logelako etxebizitza har-
tuko luke errentan. erguin, san 
andres edo musakola ingurue-
tan. interesatuak deitu telefono 
honetara: 943 77 13 02 

bergara.  2 edo 3 logelako 
etxebizitza alokairuan hartu 
nahi dut. interesatuok deitu 
telefono zenbaki  honetara: 
600 29 05 24 

bergara. bi edo hiru logelako 
etxebizitza errentan hartu nahi 
dut. prezio onean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
671 84 71 71 

oñati. etxebizitza behar dugu 
errentan emakume eta ume 
batentzat. hilean 500-550 euro 
ordaindu ahal izango nuke. 628 
08 85 98 

 
105. etxeak osatu

arrasate. bi logelako etxebizi-
tza bat osatzeko lagun bat behar 
da, nafarroa etorbidean. 635 70 
79 69 

arrasate.  erdialdean gela 
ematen da errentan. 225 euro, 
gastuak barne. hobeko emaku-
mea bada. 943 77 13 02 

arrasate. logela ematen da 
errentan, etxeko gune komunak 
erabiltzeko aukerarekin. bikotea-
rentzako moduko ohearekin. 
egoera oso onean. 200 euro 
hilean. 634 41 90 51 

bergara. lagun bat behar da 
etxea osatzeko bolun. prezioa: 
250 euro, dena barne. Wifiare-
kin. 670 85 86 68 

etxea osatu. etxea osatzeko bi 
pertsona behar dira. langile giroa. 
errenta gastua: 185 euro gehi 
pisuko gastuak. 699 11 45 14 

 

2. garajeak

203. errentan eman
bergara.  burdinaten garaje 
itxia ematen da errentan. 943 
76 06 60 

 

3. LokaLak

301. saLDu

4. Lana

402. eskaerak
arrasate. 54 urteko emakumea 
gertu lanerako. 943 79 60 89 

arrasate. emakume euskaldu-
na garbitasunak eta plantxa 
egiteko gertu. 699 54 17 27 

arrasate. neska gazte, euskal-
dun eta arduratsua haurrak 
zaindutzeko prest. irakasle 
tituluduna eta haurrekin lan 
esperientziaduna. gidatzeko 
b a i m e n a  e t a  a u t o a r e k i n . 
617738746. 617 73 87 46 edo 
943 79 46 13 

arrasate. neska gertu pertso-
na nagusiak zaintzeko,  bai 
etxean bertan bizitzeko edo 
orduka, baita garbitasun lanak 
egiteko ere. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 682 
31 97 37 

bergara. 19 urteko mutil eus-
ka l d u n a  os t i ra l  a r ra tsa l d e , 
astebukaera eta jaiegunetan 
zerbitzari lanetan aritzeko prest. 
esperientzaduna. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
627 36 83 70 

b e rg a ra .  i ka s l ea  n a i z  e ta 
15:30etik aurrera umeak zain-
duko nituzke. deitu 669 17 22 
56  telefonora

bergara.  neska tituluduna 
gertu nagusiak zaintzeko eta 
baita etxeko lanak egiteko ere. 
deitu telefono zenbakira680 77 
06 46 

bergara.  umeak zainduko 
nituzke. 22 urteko neska eus-
kalduna naiz eta umeekin espe-
rientzia handia daukat. deitu 
zenbaki honetara: 68173361 

Debagoiena. emakume gaztea 
eta lana egiteko behar handia-
rekin, gertu pertsona nagusiak 
eta haurrak zaintzeko edota 
garbiketa lanak egiteko. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 616 62 85 91 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu atari eta abarren garbita-
sunak egiteko debagoienean. 
baita jatetxetan platerak garbi-
tzeko ere. interesa duenak dei 
dezala telefono zenbaki hone-
tara: 677 63 20 65 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu etxe, lokal, taberna eta 
abarrak garbitzeko, orduka. 696 
88 93 73 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu garbiketak egin edo nagu-
siak zaintzeko. legezko paperak 
ditut. 672 960 822 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu nagusiak zaintzeko, etxe-
ko lanak egin, plantxa zein plater 
eta abarrak garbitzeko. baita 
atari garbiketak egiteko ere. 
interesatuak deitu telefono 
honetara: 686 40 42 03 

Debagoiena. emakumea lan 
egiteko gertu, garbiketa lanak, 
etxean bertan nagusiak zaintzen.. 
Fatna. interesatuak deitu telefono 
honetara: 638 26 98 40 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
lanerako gertu. 943 76 52 39 

Debagoiena. emakumea prest 
orduka edozein motatako lanak 
egiteko. 600 29 05 24 

Debagoiena. esperientziadun 
mutila gertu lanerako: etxe zein 
lokalen garbiketa, nagusiak 
zaindu edo bestelako lanetarako. 
633 28 81 24 

Debagoiena. mutil arduratsua, 
esperientzia eta erreferentzia-
duna, nagusiak zaintzeko gertu. 
633 28 81 24 

Debagoiena. mutil euskaldu-
na, erizaintza tekniko osagarrie-
tako tituluduna eta esperientzia-
duna, etxetan nahiz baserrietan 
dauden nagusiak zaintzeko edo 
paseoan ateratzeko gertu. ger-
man. 619 08 40 08 

Debagoiena. mutil gaztea lan 
egiteko gertu: tabernak eta 
elkarteak garbitzen edo pertso-
na nagusiak zaintzen. etxeko 
lanetan aritzeko eta elikagaiak 
maneiatzeko ziurtagiria. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 622 77 60 75 

Debagoiena.  mutila gertu 
harategian lan egiteko. baita 
sukaldari edo zerbitzari jar-
duteko ere. nagusiak zaintzen 
ere arituko nintzateke. 647 
15 18 23 

Debagoiena.  mutila gertu 
lanerako: harategi laguntzaile 
eta sukaldean lagundu edo 
garbiketak egiten. telefonoa: 
610 91 33 40 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak edo menpekotasuna 
duten pertsonak zaintzeko. 
geriatrian espezializatua. ardu-
ratsua eta berehala hasteko 
moduan. 634 75 52 61 

Debagoiena. mutila lan bila 
asteburuetarako. telefonoa: 
636 60 48 51 

Debagoiena. nagusiak zain-
duko nituzke egunez zein gauez. 
baita ospitaletan ere. gainera, 
atari, taberna eta abarren garbi-
tasun lanak egiteko ere gertu 
nago. 699 60 91 90 

Debagoiena. neska arduratsua 
eta esperientzia duena lan bila 
dabil. pertsona nagusiak edo 
umeak zaintzeko, baita garbita-
sun lanak egiteko ere. etxean 
bertan bizi izateko gertu nago 
edo orduka lan egiteko. 633 49 
62 53 

Debagoiena. neska arduratsua 
eta esperientziaduna eskaintzen 
da umeak eta nagusiak zaintze-
ko, baita garbitasun lanak egi-
teko ere. orduka lan egiteko 
gertu eta pertsona nagusiak 
pasioan ateratzeko. telefonoa: 
695 73 87 95 

Debagoiena. neska ardura-
tsua, esperientziaduna, sukal-
deko lanak egin eta nagusiak 
zaintzeko gertu, etxean bertan 
bizi izateko ere bai. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
722 26 59 40 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean laguntzeko, sukalde 
laguntzaile edo garbiketa lane-
tan jarduteko. dendari ere bai. 
630 20 12 03 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi eta gaixoak zaintzeko. 
klinika laguntzaile tituluarekin, 
egoitza eta abarretan esperien-
tziaduna. ospitale zein etxean 
gauak egiteko ere gertu. 943 25 
02 96 edo 688 80 27 01 

Debagoiena. neska gertu nagu-
si, gaixo edo umeak zaintzeko. 
baita garbitasun lanetarako ere. 
egunez. urte askotako esperien-
tziaduna. Yesenia. 634 12 56 87 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko. espe-
rientziaduna. 943 25 05 72 edo 
658 70 56 94 

Debagoiena.  neska gertu 
umeak edo nagusiak zaintzeko, 
orduka. baita garbitasun lane-
tarako ere. 672 70 71 25  

5. irakaskuntZa

501. jaso
arrasate. Google SketchUp
-eko hastapen mailako eskola 
partikularrak jaso nahi nituzke. 
652 55 88 31 
 

502. eman
biolinajotzen ikasi nahi duzu-
la? metodo erraz eta diberti-
garria. asteburuetan. merke. 
679 74 00 61 

 

7. animaLiak

701. saLDu
ahuntzak eta antxumeak. 
sei ahuntz eta lau antxuma 
salgai daude. lau ahuntz umeak 
egin berri, beste bat umea egi-
teko eta bestea urtekoa da. 671 
71 90 96 

indioilar beltzak. hiru hilabe-
tekoak eta urtebetekoak. bikotea, 
70 euro. interesatuak deitu 
telefono honetara: 943 79 96 
55 edo 690 65 39 37 

katu pertsak. hiru hilabete-
koak. interesatuak deitu telefo-
no honetara 17:00etatik aurrera 
mesedez:  620 60 73 40 

 
702. erosi

ehizako txakurkumea. saldu 
edo emateko baduzu, deitu 
telefono zenbaki honetara: 619 
87 95 57 

 
703. eman

katuak opari.  urtebeteko 
katuak oparitzen dira. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 669 72 08 93 

 

8. Denetarik

801. saLDu
bikiendako ume-karroa matrix 
etxekoa; mclaren etxeko bikien-
dako aulki grisa; sehaska txiki 
bat izara eta guzti; bidaiarako bi 
sehaska. 600 euro. bergara. 
txari. 17:00etatik aurrera mese-
dez 605 774 997 

bizikleta.  orbea orca gold 
2012. 55 neurriko koadroa, 
estreinatzeke. shimano ultegra 
errobera berriak, karbonozkoak, 
Vh-rs 80 erreferetnziakoak. 
Fsa k-Force eskulekua, karbo-
nozkoa. shimano dura-ace 
taldekoa. jokin. interesatuak 
deitu telefono honetara: 629 
37 37 12 

Concord neo trio. Condord 
neo 2009 aulkia, kapazoa eta 
maxicosia salgai. oso gutxi 
erabilia. berria bezala. poltsa, 
euritarako plastikoa, eguzkitakoa 
eta aterki euskarria opari. 250 
euro. interesatuak deitu telefo-
no honetara: 610 99 26 40 

Denetarik. erabiltzen ez dudan 
guztia salgai. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 943 
76 52 39 

egurrezko mahaia eta sei 
aulki.  mahaiaren neurriak: 
itxita 1,50m eta zabalik 2,20m. 
egoera oso onean. aulkiaren 
jarlekuak urdinak dira. dena 250 
euro. interesatuok deitu telefo-
no honetara. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 685 
72 08 01 

etxetresnak. ontzi-garbigai-
lua, arropa-garbigailua, hozkai-
lua, labea eta bitrozeramikazko 
plaka salgai. 800 euro. mahaiak 
eta aulkiak oparitzen dira. inte-
resatuak deitu telefono honeta-
ra: 697 90 52 47 

gellaon  lursaila salgai. Fru-
ta arbolak, tantaka bidezko 
ureztatze sistemarekin. txa-
b o l a t x o a .  u r  m a n a n t i a l a . 
aretxabaletatik 5 minutura 
eta eskoriatzatik 10era. inte-
r e s a t u a k  d e i t u  t e l e f o n o 
honetara: 605 77 27 69 

gitarra elektroakustikoa. 
ovation CC24 gitarra elektroa-
kustikoa salgai. atzealde biribil-
dua. gutxi erabilia. 240 euro. 
646 377 657 

kristalezko mahaia. bulego-
rako kristalezko mahaia salgai. 
berri-berria. 619 87 95 57 

mini kuma. umeendako mini 
kuma eta izarek salgai debagoie-
nean. 606 19 89 56 

trikitixa. bigarren eskuko triki-
tixa erosiko nuke, deitu zenbaki 
honetara: 606 66 18 69

umeendako karroa. buga-
b o o  e t x e k o  k a r r o a  s a l g a i 
debagoienean. beltza. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 606 19 89 56 

umeendako karroa. mutsy 
urban rider karroa. traveller 
a u l k i  e ta  osa g a i  g u z t i e k i n . 
prezio oso onean. interesatuak 
deitu telefono honetara: 656 
74 94 40 

xurgagailua.  akaroen aur-
kakoa eta kontsumo baxukoa. 
gutxi erabilitakoa. interesa-
tuak deitu telefono honetara:  
659 62 02 49 

 
802. erosi

estetikako materiala. este-
tikako bigarren eskuko materia-
la erosteko prest. deitu 619 87 
95 57  telefonora.

 
806. gaLDu

bizikleta urkulun. azaroaren 
3an, zapatua, umeen bizikleta 
txikia galdu genuen urkulun. 
pedalik gabekoa eta kokua 
etxekoa da. aurkitu baduzu, 
deitu mesedez zenbaki honeta-
ra: 637 98 08 76 

eskularruak galdu aretxa-
baletan.  balio sentimental 
handiko larruzko eskularru bel-
tzak galdu nituen aurreko osti-
ralean aretxabaletan. aurkitu 
badituzu deitu mesedez telefo-
no honetara. saria eskainiko 
dizut. 672 76 89 09 edo 943 
79 10 07 

 
808. besteLakoak

bergaratik Donostiara. 
donostiako arantzazuko amaren 
erresidentziara lanera joateko 
kotxea partekatu nahiko nuke. 
miren. deitu telefono zenbaki 
honetara: 660 46 34 93 

Doctor Deseo taldeari buruz-
ko lan bat egiten nabil. sarrerak, 
elkarrizketak eta duzun materia-
la jasoko nuke, originalak edo 
fotokopiak. eskerrik asko!.  639 
03 25 97 

eskoriatzatik Durangora. 
egunero, durangora joan beha-
rra daukat 8:15etarako. norbait 
ordu horretarako baldin badoa, 
gustora partekatuko nituzke 
kotxeko gastuak. izan daiteke, 
eskoriatzatik, aretxabaletatik 
edo arrasatetik. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
656 73 80 92 

arrasate
taberna salgai alde 

zaharrean.
666 40 65 19

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA BI LANPOSTU
 HORNITZEKO LEHIAKETA-OPOSIZIO BIDEZ.

Lanpostuak:
- Obra eta zerbitzu anitzen lantaldeko langile argiketaria
- Obra eta zerbitzu anitzen lantaldeko langile balioaniztuna.

Deialdia eta oinarriak:
- 2012ko azaroaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (224 Zbk.) 
argitaratu dira.

Eskaerak aurkezteko epea 2012ko abenduaren 31n bukatzen da.

Antzuolako
Udala

iragarkia jartZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintZeko ataLak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. Lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. motorra saldu/alokatu. 
egubakoitzean + astelehenean: 22 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

Zure     
iragarkiak

P r e Z i o  b e r e Z i a  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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G u a r d i a kO  fa r m a z i a k

arrasate
egubakoitza, 14 erkuden zarugalde, 38 943 77 16 30
Zapatua, 15 alberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
Domeka, 16 m.FCa. azkoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
astelehena, 17 CorCuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
martitzena, 18 irizar erguin, 11 943 79 12 39
eguaztena, 19 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74
eguena, 20 español morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

berGara
egubakoitza, 14 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
Zapatua, 15 guallar san antonio, 5 943 76 11 05
Domeka, 16 guallar san antonio, 5 943 76 11 05
astelehena, 17 estella matxiategi,  5 943 76 19 63
martitzena, 18 mozos iparragirre 943 76 12 15
eguaztena, 19 urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
eguena, 20 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

Oñati
egubakoitza, 14 igartua kale zaharra, 1 943 78 01 22
Zapatua, 15 igartua kale zaharra, 1 943 78 01 22
Domeka, 16 igartua kale zaharra, 1 943 78 01 22
astelehena, 17 garate kale barria,  42 943 78 05 58
martitzena, 18 garate kale barria,  42 943 78 05 58
eguaztena, 19 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
eguena, 20 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

aretxabaleta / eskOriatza
egubakoitza, 14 erkuden zarugalde, 38 943 77 16 30
Zapatua, 15 alberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
Domeka, 16 m.FCa. azkoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
astelehena, 17 CorCuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
martitzena, 18 irizar erguin, 11 943 79 12 39
eguaztena, 19 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74
eguena, 20 español morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

Farmazien eskuko telefonoetarako 2012 egutegia eskuratzeko, bidali Farma 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).

zApAtuA, 15

hodei asko izango dira, baina, 
tartean, urdinguneak zabalduko 
dira, bereziki goizean; ondorioz, 
tenperatura igo egingo da.

domekA, 16

tenperaturak mantendu egingo 
dira, baina arratsalde partean euri 
zaparradak bota ditzake. hegoal-
deko haizea nagusi.

max. 14º max. 16º

min. 9º min. 10º

e G u r a l d i a  as t e b u r u a n

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

giro polita izango da aste 
bukaera honetan, tartean 
eguzkia, eta hego haizea 
izango dira.

G a z t e  i n f O r m a z i Oa

bekak
unibertsitate tituludu-
nak
Eiffel bikaintasun bekak. 
unibertsitatetituludunen-
tzako.   Frantzian. Epea: 
urtarrilaren 9a.
graduondokoak la caixa. 
Europan zehar graduondo-
koak ikasteko 65 la caixa 
beka. Epea: otsailak 11.

Lana
Arretarako lan-poltsa 
gasteizko udala. arreta 
eta informaziorako ofizia-
len lan poltsa eta herrita-
rrentzako informazioa 
kudeatzeko teknikarien 
lan poltsa. Epea: aben-
duaren 17a.
donostia 2016 Donostia 
2016 Fundazioaren hau-
taketa-prozesua abian. 
ondorengo lanpostuak 
bete behar dituzte: komu-

nikazio zuzendaria, Finan-
tzen zuzendaria, bizitzaren 
itsasargiaren arduraduna, 
ahotsen itsasargiaren 
arduraduna, bakearen 
itsasargiaren arduraduna, 
nazioartekotzearen ardu-
raduna eta Partaidetza 
arduraduna. Epea: aben-
duaren 17a.
Peoiak antzuolako udala. 
Peoi argiketari bat eta peoi 
balioanitz bat behar dira. 
Epea: abenduak 31.
Administraria lazkaoko 
udala. Epea: urtarrilak 4.

Lehiaketak
inauteriak aretxabaleta-
ko udala. aratusteak ira-
gartzeko kartel lehiaketa. 
teknika librea, 50x70 neu-
rrikoak, derrigorrezko tes-
tua: Aratusteak Aretxaba-
leta 2013. Epea: urtarri-
laren 17a.

inFormaZio gehiago nahi iZaneZ gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net
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GOIENA TELEBISTA

as t e a  G O i e n a n

goiEna

Durangoko azoka: 
saio berezia
aurreko asteburuan izan zen 
Durangoko azokaren gaineko saio 
berezia ikusteko aukera egongo 
da goienan. han egondako idaz-
le eta musikariekin elkarrizketak, 
kontzertuak eta han bertan egin-
dako erreportajeak izango dira 
saioaren ardatz nagusi.
'durangoko azoka'
zapatua, 21:19

goiEna

santamas krosaren 
gaineko errepasoa
Domekan korrituko da Santamas 
herri-krosaren 35. edizioa, eta, 
hori ospatzeko, tarte berezia 
eskainiko dio xabi urtzelaik Har-
mailatik saioan. laburpena eta 
protagonistekin elkarrizketak 
izango dira tartearen ardatz 
nagusi, astelehenean.
'Harmailatik'
astelehena, 22:03

ARRASATE IRRATIA

Zapatu eta domeka goizetan, 
10:00etan, aste osoan zehar 
Arrasate Irratian jorratu 
ditugun gaiei eta programei 
gainbegiratua. Besteak bes-
te, Juancar Olaeta –Fiare 
banka etikoko kidea– eta 
Goenkale-ko antzezlanean 
parte hartzen duen Maria 
Cruickshank entzuteko 
aukera berriz ere.

asteko gainbegiratua 
entzuteko aukera 
asteburuan

Abenduaren 23an, Amaia 
antzokian, gospel kontzer-
tua ikusteko sarrerak zoz-
ketatuko ditugu Arrasate 
Irratian. 2006an bertan egon 
ondoren, bueltan datoz gos-
pel musikako maisu horiek. 
Bada, sarrerak lortzeko, 
deitu 943 25 05 05 zenbaki-
ra edo idatzi: irratia@goie-
na.com.

mississippi mass 
Choir ikusteko 
sarrerak zozketan
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esperanza Larrinaga gaztañaga. aretxabaletan, abenduaren 3an. 91 urte.
Faustino aranburu Zulueta. oñatin, abenduaren 4an. 61urte.
nazario bellano serrano. arrasaten, abenduaren 4an. 82 urte.
andresa anduaga markuleta. oñatin, abenduaren 5ean. 92 urte.
jose maria bolt Lasa. arrasaten, abenduaren 6an. 80 urte.
Luis mendarozketa heriz. arrasaten, abenduaren 6an. 82 urte.
romana bilbao igarza. Caracasen, abenduaren 6an. 106 urte.
bitxori bakaikoa sotil. bergaran, abenduaren 6an. 82 urte.
Fidel Diez gomez. bergaran, abenduaren 7an. 94 urte.
isabel martinez garcia. arrasaten, abenduaren 10ean. 87 urte.
severiana olasolo eizagirre. bergaran, abenduaren 10ean. 73 urte.
Pilar gonzalez martin. arrasaten, abenduaren 11n. 83 urte.

h i l da kOa k

Aldez aurretik, mila esker.

urtEurrEna

1918-08-16 / 2011-12-25

urteurreneko meza zapatuan, abenduaren 15ean, 19:00etan, araozko parrokian.
—

Senar, aitta, aittaginarreba eta aittajun
maitagarrixa izan zinalako,

zure emazte, alaba, suhin eta bilobak,
emun dozkozun danakin,

beti eruango zau bihotzian.

Paulo 
Zumalde Ugarte

ESkEr ona

oñatin hil zen 2012ko abenduaren 5ean, 92 urte zituela.

Oñatin, 2012ko abenduaren 12an.

ez dago hitzekin eskertzerik egun hauetan 
erakutsi diguzuen maitasun eta elkartasuna.

besarkada handi bat, bihotz-bihotzez, 
guztioi, andresaren familiakoen partetik.

Andresa Anduaga 
Markuleta

urtEurrEna

bergaran hil zen 2011ko abenduaren 19an, 81 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi,
 aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 16an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Jesusa 
Arriaran Arregi

oroigarria

arrasaten hil zen 2012ko abenduaren 6an, 82 urte zituela.

Mendarozketa eta Ugarte sendiak.
Arrasaten, 2012ko abenduaren 14an.

Ez agurrik, ez  adiorik, gero arte bakarrik.

luis
Mendarozketa Heriz

oroigarria

 —goian bego—

Kale Zaharreko koadrila.
Oñatin, 2012ko abenduaren 14an.

Beti gogoratuko zaitugu.

Faustino
Aramburu Zulueta

lehen urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 16an, 11:30ean, 
aretxabaletako jasokundeko amaren parrokian.

—
Beti gurekin, betirako guregan.

urtEurrEna

2011ko abenduaren 7an hil zen, 95 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko familiaren izenean.

Maria 
Altuna Mondragon

urtEurrEna

2011ko abenduaren 19an hil zen, 85 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 16an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Jose Mari 
Oregi Arregi

ESkEr ona

arrasaten hil zen 2012ko abenduaren 6an.

Arrasaten, 2012ko abenduaren 14an.    

une honetan gurekin izandakoei, hileta-elizkizunetara 
etorritakoei eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

luis 
Mendarozketa Heriz

MEza

Candido irizarren alarguna

Caracasen (Venezuela) hil zen, abenduaren 6an, 106 urte zituela.

Zure loibak.
Joango zaretenoi, aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

haren aldeko meza domekan izango da, abenduaren 16an, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
seme-alabak: xabier eta delia zabala, iñaki (†), ane miren. 

bilobak: tatiana eta hildebrando. birlobak: silvana eta matias.

romana 
bilbao Igarza

urtEurrEna

2011ko abenduaren 19an hil zen.

elizkizunetara joango zaretenoi,
 aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 16an, 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
Beti umoretsu eta alai gogoratuko zaitugu.

Jesus 
Oroiz Ormazabal

oroigarria

San Andres etxebizitza Koop.
Oñatin, 2012ko abenduaren 14an.

Beti izango haiz
gure goguan

ez agurrik, gero arte baizik. 

Faustino
Aramburu Zulueta

Dani escobar eta Pili neira 
abenduaren 11n, Dani Escobarrek eta Pili neirak 30 urte bete zituz-
ten ezkonduta. zorionak zuen familiaren eta bereziki izadiren par-
tetik. Muxu handi asko!

roke iñarra eta beatriz gabarain 
beatriz gabarainek –hernanin jaioa– eta roke iñarrak –antzuolan 
jaioa– zapatuan ospatu zituzten urrezko ezteiak. "zorionak, bikote, 
bejondeizuela, eta segi holaxe beste horrenbeste urtetan. besarka-
da handi bat". Etxepeko lagunak.

juan marquez eta Corona Formoso 
Juan eta corona orain dela 50 urte ezkondu ziren, bergaran. Domekan 
ospatu zituzten urrezko ezteiak. zorionak eta musu handi bat, fami-
liaren partetik; bereziki Julen, gorka, Deiane, aimar eta Maiderrek.



38 2012-12-14  |  Egubakoitza  |  gOiena

musika

arrasate elkano browing Cream
Erritmo jostagarri eta kutsakorrak 
Mikel Azpiroz musikariarekin. 
gaur, egubakoitza, amaia antzokiko hall-ean 
20:00etan.

arrasate Los Cretinos
Addictos Sonitus disko berria 
aurkeztuko dute. 
gaur, egubakoitza, iluntz tabernan 22:00etan.

antZuoLa stupenda jones eta 
turbo shit
Stupenda Jones nafarrek eta Tur-
bo Shit bergararrek kontzertua 
emango dute Antzuolako Gazte-
txean. Sarrera doan. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean 22:30ean.

oÑati inoren ero ni eta meido 
Inoren Ero Ni eta Meido taldeak 
Gaztelekuan. Sarrera: 8 euro. 
gaur, egubakoitza, gaztelekuan 22:30ean.

bergara Dj jaialdia
DJ jaialdia Zabalotegin. 
bihar, zapatua, zabalotegi aretoan 18:30ean. 

arrasate Voltafce taldea
Mandrilgo Voltafce lagunen esku-
tik dator eskaintza ezin hobe hau. 
Barnekoak, ilunak, beroak eta 
hotzak, apurtzaileak eta goxoak, 
aldi berean. 
bihar, zapatua, iluntz tabernan 18:30ean. 

arrasate egape dantza taldea
Egape dantza taldearen kalejira 
erdialdean eguerdian, eta arra-
tsaldean emanaldia herriko pla-
zan, 18:00etan. 
bihar, zapatua, herriko kaleetan 12:30ean.

arrasate arrasate musikal eta 
goikobalu abesbatza
Lehenengo, Arrasate Musikaleko 
txistulari gazteak eta Goikobalu 
Txiki arituko dira; ondoren, nagu-
sien txanda izango da. 
bihar, zapatua, san Frantzisko elizan 20:00etan.

bergara blues jaialdia eta 'jam 
session'
Txapa Irratiak antolatuta blues 
jaialdia Gaztetxean. Riffs & Chip's, 
Belceblues eta Funk Junkers 
taldeekin. Nahi duenak instru-
mentua eraman eta jotzeko auke-
ra izango du. Kontzertua zuzenean 
entzuteko aukera izango da Txa-
pa Irratiaren bidez.  
bihar, zapatua, bergarako gaztetxean 22:30ean 
hasita.

eLgeta rock kontzertua espaloian
BC Bombs, Ratzinger, Frydays 
Crews eta Screamers and Sinners 
taldeak. 
bihar, zapatua, espaloia kafe antzokian 
22:30ean.

oÑati gabonetako kontzertua 
Partaideak: Oñatiko musika ban-
da, Oñati abesbatza, Parrokiako 
korua, Ganbara abesbatza, Gan-
bara Txiki abesbatza eta Txan-
txiku Ikastolako abesbatza. Zuzen-
daria Iñaxio Ibarrondo izango 
da. 
etzi, domeka, san migel parrokian 19:00etan. 

antZuoLa antzuola eta bergarako  
musika eskolakoen kontzertua
Musika Eskolako Antzuolako eta 
Bergarako ikasleek kontzertua 
eskainiko dute.  
abenduaren 17a, astelehena, torresoroan 
18:30ean.

aretxabaLeta gabonetako 
kontzertua musika eskolakoekin
Leizarra musika eskolako kideek 
Gabonetako kontzertua eskaini-
ko dute. Instrumentu guztietako 
ikasleek joko dute. 
abenduaren 18a, martitzena, parrokian 
17:00etan.

antZerkia

aramaio 'tira! aurrera!' 
antzezlana
Panta Rhei taldearen antzerkia 
familia osoarendako, euskaraz, 
kultura etxean. 
gaur, egubakoitza, kultura etxean 17:00etan.

eskoriatZa 'hiru, bi... zast' 
emanaldia 
Umeendako antzerkia Udal Pilo-
talekuan. 
bihar, zapatua, udal pilotalekuan 17:30ean.

oÑati '¿Dónde está la pierna del 
alcalde?', antzezlana
¿Dónde está la pierna del alcalde? 
antzezlan berria aurkeztuko dute 
Pake Leku elkarteko Ikusi Maku-
si antzerki taldekoek herritarren 
aurrean.  
bihar, zapatua, santa anan 21:00etan

.aramaio 'euskarazetamol' 
antzezlana aramaion
Udalak eta Txirritola euskara 
elkarteak antolatuta, Patxo Telle-
riak eta Mikel Martinezek antzez-
tutako obra ospetsua helduko da 
Aramaiora. 
bihar, zapatua, kultura etxean 22:30ean.

ikuskiZunak

bergara La Despelona
Bule tabernan bakarrizketa saioa 
La Despelonarekin. 
gaur, egubakoitza, bule tabernan 23:30ean.

aretxabaLeta ipuin kontalaria
Enaitzen abenturak euskal mito-
logiako ipuina kontatuko diete 
umeei liburutegian; sarrera, 
debalde. 
bihar, zapatua, udal liburutegian 11:00etan.

oÑati hipo eta tomax
Errekalde Herri Eskolako Gura-
so Elkarteak antolatuta Hipo eta 
Tomax pailazoak izango dira 
Papo Pupa ikuskizuna aurkezten. 
Sarrera 4 eurotan salgai Errekal-
de Herri Eskolan gaur, eta egunean 
bertan, leihatilan.  
bihar, zapatua, institutuan 18:00etan.

DantZa

eskoriatZa 'herrixa dantzan'
Herrixa dantzan ekitaldia egingo 
dute. Sarrera doan. 
etzi, domeka, unibertsitateko kaperan 18:30ean.

arrasate 'herrixa dantzan' 
Gidatutako dantzaldia, dantza 
tradizionalekin osatutakoa. Musi-
ka zuzenean Jainaga eta Narbai-
za bikoteaz. Dantza gidaria: Patxi 
Montero. Antolatzailea: Santamas 
Komisiñua. 
etzi, domeka, herriko plazan 18:30ean.

arrasate txikitxu eta Lore 
gazteak taldeen erakustaldia
Umeen ekitaldia izango da. Euria 
eginez gero, Biteri plazan egingo 
dute. 
etzi, domeka, herriko plazan 17:30ean.

ikus-entZuneZkoak

aretxabaLeta murrukixoren 
mendi astea: 'kanada-Yucan'
Murrukixo mendizale elkarteak 
antolatutako mendi astearen 
barruan Kanada-Yukan ikus-en-
tzunezkoa eskainiko du Igor 
Mendizabal Goxerri-k. 
abenduaren 19a, eguaztena, arkupeko zaraia 
aretoan 19:00etan.

aretxabaLeta murrukixoren 
mendi astea: 'eski trabesia txilen'
Murrukixo mendizale elkarteak 
antolatutako mendi astearen 
barruan Eski trabesia Txilen ikus
-entzunezkoa eskainiko du Ando-
ni Ormazabal urretxuarrak. 
abenduaren 18a, martitzena, arkupeko zaraia 
aretoan 19:00etan.

bertsoLaritZa

arrasate bertso saio musikatua 
Arrasateko bertso eskolak eta 
Monte tabernak antolatuta. Ber-
tsolariak: Arkaitz Oiarzabal 
Xamoa, Jokin Labaien, Iñigo 
Manzisidor Mantxi eta Jon Mar-
tin. Gai jartzailea: Haritz Casabal 
eta musikariak: Imanol Ugarte 
eta Eneko Sierra. 
gaur, egubakoitza, monte tabernan 22:30ean.

oÑati bertsolari txapelketako 
finala
Oñatiko VI. bertsolari txapelke-
tako finala jokatuko dute. Parte 
hartuko dute: Joseba Lasagabas-
terrek, Josu Igartuak, Maider 
Arregik, Andoni Goitiak, Joseba 
Urze-k eta Iñaki Olaldek. Triki-
poteoa egingo dute finalera iritsi 
ez diren bertsolariek lagunduta, 
13:00etan, eta ondoren bazkaria 

goiEna

bergara orfeoiaren 
gabonetako kontzertua
Bergarako Orfeoiak Gabone-
tako kontzertua eskainiko du 
bihar, zapatua. Urtero egiten 
duten moduan, Gabonetako 
doinuak eta bestelako doinuak 
ere eskainiko dituzte Orfeoi-
ko lagunek. Kontzertua doan 
izango da, eta herritar guztiak 
daude gonbidatuta.
bihar, zapatua, mariaren lagundian, 
19:00etan.

goiEna

oÑati gospel doinuak santa 
ana antzokian
Azkeneko urteetan, Gabon 
inguruan, ohitura bilakatu 
da gospel doinuak entzutea 
Oñatin. Oraingoan, Divine 
Gospel Reunion taldeak eskai-
niko du emanaldia. Kontzer-
tua entzuteko sarrerak 10 
eurotan jarri dituzte salgai. 
Santa Ana antzokian izango 
da emanaldia.
gaur, egubakoitza, santa anan, 22:30ean.

glu-glu

arrasate 'goenkale' antzezlana
Glu-glu taldeak Goenkale: Markesaren erretratua lana eskai-
niko du domekan Arrasaten. Telesailari horrenbesteko arra-
kasta eman dioten elementuak erabiliko dituzte: intriga eta 
maitasun istorioak, besteak beste.
etzi, domeka, amaia antzokian, 19:30ean.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

non-Zer abenduak 14
abenduak 20

ZerbitZuak
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Cesc Gayk trebetasun 
handia erakusten du 
pertsonaia askorekin 

jokatzeko garaian. Duela urte 
batzuk En la ciudad film 
ederrean gure garaiko gizartea, 
batez ere erdi maila-altuko 
pertsonaien portaera erakutsi 
zuen. Bikoteen arteko 
harremanak, pertsonaien 
zalantzak, gezurrak, trikimailu 
eta frustrazioak adierazten 
zituen orduan. Orain, Una 
pistola en cada mano-k 
antzerako osagaiekin jokatzen 
du. Bikoteen arteko harremanak 
berriz agertzen badira ere, kasu 
honetan istorio gehienetan 
gizonen portaera eta izaeraren 
azalpena nagusitzen da. Urte 
askotan gizonen portaeretan 
prototipo batzuk jarraitu izan 

dira, baina garaiak aldatzen 
doaz, eta, jarraibide horiek 
mantendu nahian, momentu 
askotan nahiko barregarri izan 
gaitezke. Garai aldaketarekin 
galdu samar agertzen gara eta 
nahasketa horrek batzuetan 
gure ahulezia erakusten du. 
Gayk gure akatsak erakusten 
ditu, baina, aldi berean, 
pertsonaiei hurbiltzeko moduan 
samurtasuna ere antzeman 
daiteke. 

Filmaren tonua komedia da, 
baina komedia gazi-gozoa. 
Piper beteriko egoerak eta 
elkarrizketak daude. Una pistola 
en cada mano-n garrantzi 
handia du aktoreen artean 
sortzen den kimikak. Ironiaz 
beteriko elkarrizketak daude eta 
aktoreen interpretazioen 

bitartez topikoetan gera 
daitezkeen pertsonaiek bizia 
hartzen dute eta sinesgarriak 
suertatzen dira. Istorio 
bakoitzean egoera deseroso 
baten dauden pertsonaiak dira. 
Denbora askotan ikusi ez diren 
pertsonaiak, bikotearekin 
bueltatu nahi duen gizona, 
nesketara joan nahi duen 
mutila, desleialtasun susmoak 
duen senarra... Istorio 
bakoitzean bi pertsonaiaren 
arteko elkarrizketak sortzen 
dira. Adieraztea kostatzen 
zaigun gauzei buruz berba 
egiten dute. Istorio batzuek 
garapen arrunta dute eta beste 
batzuek, berriz, ezusteko 
biraketak.

Egoera deserosoak

arrasate
AMAIA ANtZOKIA

en la casa
zapatuan: 19:30.
astelehenean: 20:30.

asterix eta obelix
zapatuan: 17:00.

Cosmopolis
martitzena: 20:30

bergara
ZAbAlOteGI

barrura begiratzeko 
leihoak
domekan: 17:00, 19:30.

morir de día
eguaztenean: 20:00.

GAZtetxeA

el precio de la verdad
domekan: 18:00.

oÑati
KUltUrA etxeA

La parte de los angeles
egubakoitzean eta 
zapatuan: 22:30.
domekan: 19:30, 22:30.
astelehenean: 19:30.

Los cachorros y el 
codigo de marco Polo
zapatuan eta domekan: 
17:00.

aretxabaLeta
ZArAIA AretOA

barrura begiratzeko 
leihoak
egubakoitzean eta 
zapatuan: 19:30.

skyfall
egubakoitzean eta 
zapatuan: 22:00.
domekan: 19:30.
astelehenean: 16:00.

jacobo lobo
zapatuan eta domekan: 
17:00.

eibar
cOlISeO

en la casa
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30.

el hombre de los puños 
de hierro
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30.

cOlISeO ANtZOKIA

el hobbit: un viaje 
inesperado 3D
egubakoitzean: 22:30
zapatuan: 19:30, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30.

gasteiZ
FlOrIDA

el hobbit, un viaje 
inesperado
egubakoitzean eta 
zapatuan: 17:00, 20:10, 
23:00.
domekatik eguenera: 
17:00, 20:10.

De exido y hueso
egunero:17:30, 20:00, 
22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:35.

invasor
egunero: 17:00.

el bosque
egunero: 18:45, 20:30, 
22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.

una pistola en cada 
mano
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 17:00, 18:45, 
20:30, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

el capital
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 19:45, 
22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
eguenean: 17:30, 22:30.

Campanilla: el secreto 
de las hadas
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 16:45.

en la casa
egubakoitzetik zapatura: 
18:30, 20:30, 22.30, 
00:30.
domekan: 18:45, 20:30, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

hotel transilvania
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 16:45.

el molino y la cruz
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 20:30, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

GUrIDI

el hobbit, un viaje 
inesperado 3D
egubakoitzean: 20:40. 
zapatutik eguenera: 17:30, 
20:40.

La vida de Pi
egunero: 17:00, 19:45.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 22:30.

el chef
egunero: 17:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 22:30.

Lo imposible
egunero: 20:00

el origen de los 
guardianes
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 18:45.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

sin tregua
egubakoitzean eta 
zapatuan: 20:30, 22:30.
domekan: 20:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

GOrbeIA

el hobbit
egubakoitzean eta 
zapatuan: 15:30, 17:30, 
19:00, 21:00, 22:30.
domekatik eguenera: 
15:30, 17:30, 19:00, 
21:00. 

el hobbit 3D
egubakoitzean eta 
zapatuan: 16:30, 18:30, 
20:00, 22:00, 23:30.
domekatik eguenera: 
16:30, 18:00, 20:00, 
21:30.

La hija de mi mejor 
amigo
egunero: 18:10, 20:10, 
22:10.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:10.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:10.

opera: aida
zapatuan: 19:00.

baleta: Leon & 
Lightfoot
eguenean: 19:40.

amanecer ii
egunero: 18:00, 20:15.

Lo imposible
egunero, zapatuan eta 
eguenean izan ezik: 20:15, 
22:30.
egubakoitzean, baita: 0:45.
zapatuan: 0:15

hotel transilvania
egunero, zapatuan eta 
egunean izan ezik: 18:15.

orien guardianes
zapatuan: 15.45, 17:45, 
19:45.
egunero, zapatuan izan 
ezik: 17:45.
domekan, baita: 15:45.

La vida de Pi
egunero: 17:55.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:30.

La vida de Pi 3D
egunero: 20:20.

Campanilla
zapatuan eta domekan: 
16:30.

eskyfall
egunero: 21:45.

el chef
zapatuan: 0:30.
egunero, zapatuan izan 
ezik: 19:45.

sin tregua
egunero: 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:45.

asterix y obelix
zapatuan eta domekan: 
15:45.

un buen partido
egunero: 22:45.

argo
egubakoitzean eta 
zapatuan: 0:50.

bOUleVArD

el hobbit, un viaje 
inesperado
egubakoitzean eta 
zapatuan: 15:30, 17:30, 
19:00, 21:00, 22:30.
domekatik eguenera: 
15:30, 17:30, 19:00, 
21:00.

el hobbit, un viaje 
inesperado 3D
egubakoitzean eta 
zapatuan: 16:30, 18:30, 
20:00, 22:00, 23:30.
domekatik eguenera: 
16:30, 18:00, 20:00, 
21:30.

opera: aida
zapatuan: 19:00.

baleta: Leon & 
lightfoot
eguenean: 19:40.

La saga Crepusculo: 
amanecer parte ii
egunero: 17:45, 20:00, 
22:15.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30

el origen de los 
guardianes 3D
zapatuan eta domekan: 
15:35.

Lo imposible
egunero, eguenean izan 
ezik: 20:10, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:50.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

La vida de Pi
egubakoitzetik domekara: 
18:55, 21:20.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 23:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

sin tregua
zapatuan: 22:30, 0:45.
gainerako egunetan: 
20:15, 22:30.
egubakoitzean, baita: 0:45.

operacion e
zapatuan: 22:25, 0:35.
gainerako egunetan: 
20:15, 22:25.
egubakoitzean, baita: 
0:35.

La vida de Pi 3D
egunero: 17:30, 19:50.

el origen de los 
guardianes
zapatuan: 15:55, 18:05, 
20:15.
gainerako egunetan: 
18:05.
domekan, baita: 15:55.

skyfall
egunero, zapatuan izan 
ezik: 22:10.

Campanilla, el secreto 
de las hadas
zapatuan eta domekan: 
15:45.

hotel transilvania
zapatuan eta domekan: 
15:45.

asterix eta obelix
egunero, zapatuan izan 
ezik: 18:00.

un buen partido
egunero, eguenean izan 
ezik: 17:55.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:50.
astelehenetik eguenera: 
22:30.

una PistoLa en CaDa mano     

Zuzendaria: Cesc gay.
herrialdea: espainia.
urtea: 2012.
aktoreak:eduard Ferández, ricardo darín, 
luis tosar, javier Cámara, leonor Watling.
iraupena: 95 minutu.

ANTONIO ZABALA

kritikA

zinemA

Gaztelekuan, Esosi eta Agurtza-
ne trikitilariek alaituta.  
bihar, zapatua, gaztelekuan 18:00etan.

umeak

eskoriatZa umeendako 
txokolate-jana
Hiru eta hamabi urte bitarte-
koendako, txokolate-jana egingo 
dute plazan. 
bihar, zapatua, plazan 18:30ean.

arrasate arrantzaleen jaia biteri 
plazan
Haur eta gazteentzat, jokoak eta 
jolasak Kulkiren eskutik Biteri 
plazan. 
bihar, zapatua, biteri plazan 17:30ean.

eskoriatZa gabonetako 
marrazkiak
Eskoriatzan, Gabonarekin lotu-
tako marrazkiak egingo dituzte 
3 eta 12 urte bitarteko neska-mu-
tikoek. 
bihar, zapatua, udal pilotalekuan 17:00etan.

Lehiaketak

eskoriatZa 'ti-tau!' iii. umorezko 
film laburren rallya
Eskoriatzako Eingeinke ekimenak 
antolatuta umorezko rallya.  
abenduaren 15a, zapatua, ibarraundi museoan 
9:30ean.

aZoka

oÑati elkartasun azoka
Elkar Hezi ikastetxeak antolatu 
eta hainbat gobernuz kanpoko 
erakunderekin elkarlanean. 
bihar, zapatua, Foruen plazan 9:00etan.

hitZaLDia

arrasate kike amonarriz
XXI. mendeko euskaldunak: nola 
ari diren aldatzen gauzak, kama-
rada! berbaldia. 
abenduaren 19an, kulturaten, 19:00etan.

goiEna

bergara 'the Full monty' antzezlana
Txintxaun Kolektiboaren The Full Monty antzezlana Zabalo-
tegi aretoan egongo da ikusgai. Peter Cattaneo zuzendariak 
1997an egindako film arrakastatsuan oinarrituta dago antzez-
lana. Sarrera 8 euro izango da.
gaur, egubakoitza, 22:00etan.

ZerbitZuak
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LeIre KOrTABArrIA  |  araMaio

Asteleheneko Goiena aldizkarian, 
Aramaioko Adela Ibabe andereñoa 
zenaren gaineko kontakizun hun-
kigarria irakurtzeko aukera izan-
go duzue. Goio Arana Huheziko 
irakasleak idatzi du ilaket.word-
press.com blogean. 

Olerkiak eta abestiak inspi-
ratu dituen emakume baten his-
toria kontatzen du Goio Aranak. 
Honakoa dio: "Mutiko koskor bat 
nintzen Adela hil zenean, baina  
oso barruan geratu zitzaidan 
ikastolako andereñoari gertatu-
takoa: hain zen dena iluna eta 
ulergaitza! Adelaren istorioa kon-
tatuta, bete dut nire buruari 
aspaldi jarritako eginbeharra". 

Izan ere, Adela andereñoaren 
bizitza eta heriotza "oso gureak" 
direla esaten du blogariak.

1973an hil zen 
Hona hemen Goio Aranak dioena: 
"Adela Ibabe 1973ko otsailaren 
11n hil zen. Urte haietako beste 
ehunka emakumeren moduan, 
aramaioarra zendu zen abortu 
klandestino baten ondorioz. Fran-
co hil aurreko garai gogor eta 
nahasi haietan, gazte arabarraren 
heriotzak sekulako lurrikara 
eragin zuen Euskal Herrian: Ade-
la ezkongabea zen, ikastolako 

andereño kaleratua, baserritarra, 
gorria… Gabriel Arestik gordin-
tasun osoz islatu zuen gertaera 
hura Adela izeneko omenezko 
olerkian. Hitzok abesti bilakatu-
ta, Oskorrik eraman zuen haren 
lekukotasuna plazarik plaza. Las-
ter, 40 urte beteko dira".

erabaki "garestiak" 
Aranaren esanetan, "oso garesti 
ordaindu zituen Adelak bizitzan 
hartutako zenbait erabaki. Galdu 
zuen lehenengo lana eta geroago 
bizia, herria, berria eta gorria 
izateagatik. Baina emakume iza-
teagatik ere izan zen biktima: 

errepresio sozial eta sexualaren 
biktima. Hura moduan, milaka 
emakume hil zen antzeko egoe-
ratan hamarkada haietan. Gaur 
egun ere, munduan barrena, ema-
kume asko eta asko hiltzen da 
legez kanpo eta modu txarrean 
egindako abortuengatik".

otsailaren 11n, 40 urte beteko dira aramaioko adela ibabe andereño gaztea hil zela

asteleheneko 'goiena' aldizkarian, goio aranak egindako haren bizitzaren kontakizuna jasoko duzue

"herria, berria eta gorria zen adela"
b u k at z e kO

Euskal Jaian ateratako argazki zaharrean, Adela andereñoa.  |   goio arana

idOia
etxeberria

Eredua

a z k e n  b e r b a

E
redua. Patroia. Jarrai-
tu beharreko bidea. 
Adibidea.  

Ez naiz ona sukal-
dean. Ez dakit plantxatzen. 
Ez naiz eredugarria. 

Ez dut kirolik egiten. Ez 
zait futbola gustatzen. Ez naiz 
eredugarria.

Ez naiz makilatzen. Ez 
naiz orrazten. Ez naiz eredu-
garria.

Ez ditut bizitzako bost 
pausoak jarraitu. Bikote fin-
koa. Lan finkoa. Etxea erosi. 
Ezkondu. Eta umeak. Ez naiz 
eredugarria.

Ez dut etxea garbi eduki-
tzen. Ez naiz ordenatua. Ez 
naiz eredugarria.

Ez daukat facebookik. Ez 
daukat whatsapik. Ez naiz 
eredugarria.

Ez zait arropa erostea gus-
tatzen. Niri modak bost. Ala 
lau. Ez naiz eredugarria.

Ez naiz esanekoa. Esaten 
didatenaren kontrakoa egitea 
gustatzen zait. Ez naiz eredu-
garria.

Ez dut ezer eredugarriak 
direnen kontra. Inbidia ema-
ten didate. Zoriontsuak baldin 
badira, bejondeiela.

Batzuk nahi gabe dira 
eredugarriak. Beste batzuek, 
berriz, egundokoak eta bi 
eginda ere ez dute lortzen.

Ez naiz eredugarria. Eta 
zenbaitetan gaizki sentitzen 
naiz horregatik. Baina nor-
malean ez. Nire ereduak bes-
te batzuk direlako. Ez hain 
eredugarriak.


